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 ) ک “ر۔ ین یک ےرواغ

 ۔۵۵ ۸۷۳۷۲

 ئی ھ"

 مر ۵۵٥

۲ 

 ۔ےھتا

 مدت. ےس تا سما لا
 ۔۵۳۴ )را ۸۴

 ا تی ےک رکا ماکےس نوک ےک
 ۔٢٠٤۔١٠٠ ( لڑا ئ)
 نم قت ئ کوے نب

۰٠ 

 ۲۵۵۹ ۔٢٢۔-٢٠٢٥ (لئاٗئ)

 ۔ك۱۲۔٣۰٣۳۹۷۳۔م٣
 ( مما: ۔۳ ۔٢۲

 ٦٠٢ ۔۳۲۹٣٣٣١۔۱۳۰۔۹
 - ء۲٠۰۰٦۱۔۹(م۳۰8)

 ۔۳۲٣۔۱۰۸۳٢۲( ما

 ۰۴۸۵ ۔۳۸۳م۔۲۲۸ ۳

 ام. ٣۵۔ ٣۴۱
 2۲۔۵٥۔۵۳۔۲۹ -۔۲۱

 مٹ ن۵ ٢۲۔۵
 ۳۸۹۷۳۸۰۰۲۰ ۹۰۔۷

 اکے اج ناف با اکا
 عامر۰۶ ۲۱٢۰٢٠۰٢ (لوا ئر

 ۹۳  -۲۵٢م۲۸۰۳۱۴۔-۳۰۲ ۰

 غ۷ عر
 "نڑلافاکر لا یم نب دانت یک نج _

 ان03 1610
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۲۶ 
 ۵ے ام ٥۵۰ مع2ئ )۰7

 اھڑٹےس فط نا ئااک کی للا

 ۔۲۳ ۔۳۵۳| لڑا ئ)۔ےاتر

 ۸۸۰۸( ملاپ ۔۱۸م٣2)

 ۔۵٤ ۔۳۹۶ |ظئ)

 ےراو تر کت وا یک لا
 ھو" ۲
 ۔۴۸۷ لا )ےس

 ےل ےک او ےل ںیعیدار کلا

 ۔٢٢٣٥ (لئائ) مینا

 ال۵ ے۷ مد اس ھا ار ےب
 ۔۹۔۳

0 2 2 
 ۱٠۷۹۹۳ اما - ۰

 ا
 ںارککر ظن نب دونو کرے ۔
 مم اکے تن یدودعےک نام ےک

 ۱ مخض ت)ےس|ب+و'ۓ اہایک
 -۔٦۷

 57 نلولاو ےس غلام آیہ ار کلا.

 ۳۷( ھ۷۷۷
 ۔ےلت زار ات ما لئ

۸۶)“ 

 )عغ(۔۲٤۰۔

 ناپاک نی رر ایھنا
 ۔ مرہ انس ںولاد نال

 ۔۰٤۲(ئا٣)
 رگ ےاد ےن ام ےک چن اس ےئا خا.

 ےک ممتا ے ربی وکنں یی عام کیم

 ۳۹.۷٢۵ مم حر. نم

 است کم اسلا ہیلع ت رض
 ۔۲۴۳ كر

 ےس ےس سو ۶لا یل لا وس
 ا ؟ لم اک سیم | سہل

 ۵۹۔۵۸ مت سر. ےس ںی

22 
 ۔٣٣٥ | لا ئ١ رنگا

 ملا. ےہ ےس یہ لا راشن پ-
 ۔۹

 (لوا تل اینباپ اکرم اتا اح.

 -ھ۵۰۹ ۵۰۵ ۔۲۳ ۵٥

 افاکے کرام ںی لو اوتتسلام_.
 -۔ ۵۰۵ (ل2ا جر

 2000 نا



۲٢ 

 ۔۵۵۱۷ مر ۓر۔عر شرر یک

 ۔۸۵۔۸۳۷ مم ۔ ۳

 ۔ماغماقو اےس بساکت عام ا۔-
 ۱۵۳( لڑا ٗئ)
 ۵۰۸] لڑا ئ )۔ ےدراک پام

 - )تیا اک ا یے ھئاعم _۔.
 : تہ

 70۵۷ حر تقی اک

 ۔۷۰ لالا اھ دکنم اگ نج
 -۔۲۴ | خد اجر سی نوک نت

 ۹۸۵٦۔۲( ۰

 تر

 ۔۳۹((ت2:٥٤)

 (دان)۔تاماغشا ےڈلا رن ےس

 ۲٢۹ 0۔۶۰٤۷ ۸۸

 ۔٣۳۷۱۰۳۷ ۷۷٣۔۳۰۵ ۔٢۰۷

 ۔ اد ترافلوکن مس نت
 ۔۰۹٦۔۸٠٠ مارا

 - ےن امسقنا لب اک امت ۔--
 ۔۲۹۹( اکا

 ا آفت ا داضا
 . مح تک ١١۱۔۱( لئائ) ۔ مانا لو اند

 تی

 ۱٣۷۰۱٢۵ ان(۴۳-۱۲۰ ۳
 ۔۲۰۹۰۸۳ ۵۶۸ ا

 ٢١ ۶)۲۲۱۷۲۔۲٣۴, ٣٣۳

 م۶۴۴ ۰٠۰۸ س۱۲۸۷ ۔٤٢

 م۴۴۱ ۔۳۹٣ا:۳۳ش ۔۳

۵-۷۲ ۴۵۰۱۶۸ 

۵۲ ۲۰۵۱۴۴۰۲.۳۵ 

 ان۶۸ ۔۷۸٣ ۔٢۴۶۲۰ ٣١

 ۔م1۔۳۹۳۷۲۴۸۸ ۔۶۲۴

 ۷۰۲۸۔۷۰۷۹ ۔۰۵٥ ۔٢

 مم مان مس ے۱ ۷۔۳۱
 1۷۸.۸0۹ ھ۵

 م۷۹. ۳٤٤٠۷٠۷٥٤٢۲

 ۵۰۱۔۵ ۷"
  ۔ ۸۳۶۳

 ۰۲ ۔ ۷۰ ۵۰

 مل۸ ۔۳

 مم م.۳۸۰۲۱۷ ا٠۲۱
 ۵ف ٤(6

 ے۸۳ ۱۳۸۱۳۰۷ ۸۶

 91۷۲۹۲۱۰۱ ۸۹۔۲۳ ۲

 ھ۷ ۵۹۳۳۷۱ ۔۷۸

۷۷۸۶3۲۳7 ۱ 



 ۱ُ ا

 ۳۲۔۴ ۔[۹۔-۲۷ ۔۵

 ۔۹۲۷۹۰ ۔۸۷۔۸۱ ۔٣

 ۔۱۳۳۔۲۹۔1۲۷۹۔۱۱۹

 ۔۱۹+۔۱۹۷۔۱۹۲۔۱۳۲۔۴۴

 ۔۲۷۸۰۔(۵۵ ٣٣۲

 ٣۳۱۳۲۲ ۔۳٦۔۰ ۔۹۱]

 ۔۳ ۳۵-٣٤ ا ۔٣ك۳۔۱

 مك۳۔٣ہ۸۸۔۴۸۰ ۴۰۸

 ٤+۷+۵۰۳.۲۸۱ ۔۹

 ۔۷

 ۸۷( د جر. ا 2/0"

 ۔ ۴٣.۳۱۰ ا'۴۱۵ ۔۳

 ۔۷٦ ٦۰۸ ۔۵ ۳

))۰ 

 ۔۲( غور اج ) . شے تاوابع

 ۔١۱۱۷ ام ٠٥۰۳۸ ۔٣۳ ۔٢

 ۔ ۲٦٢ ۔۲۳۲۔۸ ا۵

 ۔۵۹٣۔۳۳۵۔۳۲۳۰۔۲۱

 ۔۳٣ ا'۳۲٣۔۱۰۸ ۔٠ |٤

 جج اے تعامر ما الا.
۷ 

 22 نل ےس ترشئامخو نادم

 ۱۳٦۔۷۷۷٦" ٣۰۹ ۔ ۹

۲۳ 

 -۔-۵

 : مکا ےنرکملالس و ےرصفود کیا

 ۔۲۲۵ )مج )
 کک نس مم نمی اکے وھجب_

 ۔٢٢۲ (م۳ جر( .تدھیرةت

 ۔٢٣٣ )مم٣ ق). نے ره
 لپ ے لوتسددروا ںورادتفر __

 موسم ۔ تباہ لعن سے ناھک
 ۔۲۳۴

 ےۓئاھکت کرہ وک ا جام ار وار وضمعم

1 008 
 ۳ )۔تِٹیل خر ا ئ0

 ۔۲۹۵۰
 ۵۵( غ۸ رش تال اعم یا ات

 ٦٢۷۷۰:۳۷۰۱ ۳۵۹۔۹

 ۔۵
 اس سس  نلع ےس نشئاز

 تر 7
 ۵۴ ا۲۹۲( مدر٤ /

 ۲٢۰۳٢۱ (غم ٠۔۶
 ۔-۸

 سان اک ما اف
 راہب ': ھو .قلحتی کلپ

۷۷۷۶۵۵۸. 



 "مر
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۲ 

 روا “ماس نیلام“ ٹیلا لیٹ

 (“رلا لیس لان
 “یاہو ھؤدر۔ نان قالخا 222

 ہٹ العتااغا*ر وا

 ت۲ ےل د تو

 اتر و+روا ؛ ّكے گم
 ریصدوعد). قاعقٹ حا.
 (/رٰفلابجام“روا+ او

 ۔۔٣٣ ( لیوا جر ۔ہگکناک ما ۔۔.
 ۔ا٤ ۷۸۰

 دیمئا یر کل ایہ لاوع اے ک ترا
 م۲٣۷ معد ج)۔ہقفلاہ لاروا

 /(۰ءا.۲۹۳ ۔ ۰ ۔۹
 ۔۴٣٣۔۳۱٣۔۱۴۷۰۔١٢

0 7 
 ( مر 2ئ) ۲٢۲۔۵۱٥٥

۲۳۴ 
 لک ار ئااتباا لت آہ ہیفع----

 ۔۰۷۳ | مٹد جر ۔ تالبصفکاک
 (م- ۵۷۶

 ۔٤٠۱ عا )۔-۵

 ۔۱۹۵-۔۱۹۸|+ء۸.۷۱۷

 ۔۱٢۲ مم ۔ ۷
 ً گدنزاگ ۶ر کھ درا ےےہم

 ۔ ٭ لبا2)

 ایم رہدداب مالسادعبےر تو
 ۹٠٠۳۴ )۰ ۔ہربغک

 تزآت یمپا ا یم ہال را.
 ھ7۸ (ئد ٤ر ۔ ہا

 ۱ ۔ ۵۹
 ۔۴' ایج )۔ےہ عنداکب ای یب.

 ۔ ۵

 ایان ۔ےہ نکی ام اس از
 ۔ ۸۰۲

 ( لا تا عند اکے ناپ لام واک ےک
 ۔٣٣٣٣٢٤٣٠
0)"۰۵۰۳۰ 

 "ا20
 ۔۵۷ مشت ۔ لو صا ید انب اک

 ۴۱()٣وآ ت)۔ لاک
 )6( ٢۸۸

 ۰۸۳۔٣۳۷۷۳۲۵

 مم م۔ا ھ۷۸

٣)۳ 

۸۷۷٥٥. 



 تسحا

 ۔ء۲.۰۸۷۹٤ ۔ء۶۸ ۔۹

 -ا۹۱۱ ملاپ ات )۔ ء۵

 ۔۲ہ۲ ا'۲۸۰ ۔٠۔ء۴۔۷٢۷٤٢ك

 ۔۴۱۸۔م(م۔ ۲٣۳۔۳٣

 ۵۵۸۔ك۷) ۔ك۳ ۔۔۹

 ۵۸۷۔۵6 < ۔۵ ء ۔ے9۹

 4.۰ ۔-۵9۹۲ ۷۵۹: ۔۵ہہ۸

 2 ٢ ا۷ 22 ۹۷

 ”٤ )۵۳۱ “۴۴۔۳
 ا۲٣۱۔۵۳۔۵۲۔۹۔۴۸

 ۷٢۲۰۔۱-٣٣۸۹۔|۷١۔۴٦

 ۶۸. ۲٢٢۰۲۲۱۲۱۳۴۲۲

 ۔۳۲۱۔۲۸۸۔۲۷۳(+ ۲۳۷

 مس مر مم ا اے مم می

 2 ء1
 ۔ ۵۳۲ ء۱۷۷۹( ۔ ۷۹

 7 2 ر۔لالضا ٰئالخای تر

 7۳۳۱۷۲۲۷۸ ۔۷

 0ٗ جر. لالا امِاعَت یتا

 ۔ ۱۵۰-1٦7۱٦۳ ۔۵

 ۲۳-۳۲۰۳۲۳( مت 2

 ۔٣۴۳۱

 لاعارسْ اے ماظے وار

 6ر

 ۲۱۸۹:۲۰۱۷ مت ]

 ۔۵۸۵۸ہ۰

 مو شو ےک اےس تانماکم اظم

 ۔٢٦۲ ا غٹ6ر۔ لالا

 م۳۸۶۷ مس ار ۔۵

 س۴[ ما. س مم مم ام

 ۔۵۸۲ ۴۵۸۰

 لا بق ئے تہضآ
 ۔۷ (م نر لالا جیک

 2 2 غل

 ۵۸۹.۵۲۲۵۲ ا 1

 |م“ئ) ۔۵۵۳ ۔۵۰

 ٢٢٢۷٢ ۔۶| ۔ ھ۹٤ ۔٠٠ ۔ے

۵۹۸۰۲۹۰۲۹۵۲۰۰ 
 ۸۹٦2۳۷۰۔۸۸٢ ۔٦'

 ء۷۸٠٦ ےا۳۔.(۵۰'؛

 ۲۴۳۱۔۲۳۰۲۳ )مرا ج)
 ۔ ۱۹۳ مم جر.
 ۲۱۳ ۴ ۲۱۷۰۱۰۸ ۔٤

 ۔۲۷۰۵ .۶۳:(۲۰۳۸۲۸۹

 یر 9

 حس ح)۔ے سیا ےک
 ١٢۔



 7 پے

 ا ںی رہ اک ںیہن ےہ ہک ےک ےک رم اک اج و

 کم ً و :

 8 وا ا ا ا ا لی

 ۲۷٢ ئی ۔ تر کت رخ أ.

 ۹۰۳٤٣۲

 ام ما ۹۰۰۶٭۷ ۵

 ۔۳۳۴ ئ2 تا ء۴
 -ِ ۔42۳)۔-۳۷۲

 فتالار لٌقتع رٹر۷ ۓ[_.-_

 .۷٢۲ئ ئ۔ےاض انا ک
 ۔ ۸(٠

 ۔-٦۷ ۔۵٦٦ ۱اا ا

" “: ۹۸۰۳ 
 ٤ لڑا ہ٠۰۔

 اتم ئالعا ےک تر دیک
 ائ ).۱۹۰-ء۲ (لئائ)
 ۔۲۱۹۔۱۹ ۳۴۔۱۳۸ ۔٣٤

 مم۹.۳۰۰ ۔ ۔۵٥

 ۷.۵۔۵۷۰۹۔ ۵۵۹.۸ا
 ۵۔ ا7 ھ۲۸( مرا "۸

 ۔ئ اتم ےک ےنام زن تو
 " (خر )۱۳۲۔۹۰ (لئائ)

 ۔۲<۔۲۹۷۔۹ ۵۳٣۳۔

 ۔۹۰۶۔۵۳۴ ٦۸۔٦۷۱۹

 ٣۸۔) ٣ ((م۶ ۲۹۰۲۷۰٣۷
 ٣۔ ۲۳۱۰٣۴

 كا

 ۔ٰ ۲

 ے۷ ٠۰۷۷۸۸۷

 : ۴۰۷این ۸,۵٥۵)

۵۰۸.۲۹۰۵ 

 پت ت0 ۱

 جان کے د عن  ترخ او کام نے
 .٤٠۱م۳2ا)۔۹ (لداٗئ])

 ۔ 4ھ

 رادرگد ترسایکرانا اک آ ےک
 امت یارک
 ر ۔0۸)

 زر یاس ے تۃآ ---
 ٦۰ لدا جز. تفقت یک
 ٍ "۔ن۴۳ ۔۲٣

 ےس یدراف ےئاج لا ان الا
 ما 0.۵۴۳۴ لو تر

 ٭ ۳۴۳۴۴
 - ۔ےرسز ات زآک

 ك۸ ۔۸٥(مرئ)

۲0۹-۷۸۷ 

 ٴ "'ھہ طظ 00

 ((۴م-٣٢٢۲ ٤ ا

 : ۔۲۹۵۰۲ ۷

۷۷۸۶۱3۲۳7 
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 |/ امیر ۔ےہکاھنااکترفئأ_ _.
 ۔۶۶۷)|۔ ٦۷ ۔۳۳/۔۷١

 تاضززنع ا ےکت رفع یرکفم_
 ۔ا١٤٠٥ غایت )

 0 لال تسااک نیک ا

 ۵۹۔۵۹۰ ۔۵ ء۹4

2-۷ 
 تر۔تارحل اےک تر 20 تن

 11٤ح ۴۳ ۔۱٣٣۲ ملا

۵۸ :1.۵9۲۷۵۹ 
 ۔ا٤4۸ ۵ ٤

 ںیم راپ ےک وا تعا یکم
 ۔م ضا۷ ںواد ےک کش
 ۷٦۲۔ء۰۳۲٣٣٢۹۰( مف2 انا

 ۔ ۵۳۸ ۹۱۲۰۳۷۳۲ ۔۵۹

 ٣۴۱ -۔۳۲۰۷۵ مار
 ۔٦٢٠٦ ۸ ۹۶۳٣

 ۵۳1۵۳.۵۶ مشیر

 ۲۴۰۲۱۰ ۲۱۵"۷۔۲۱۴ ا'٢ا|

 ۔۲۹۰۰۲۸۲ ۸۱۰
 ازن(صاءاوےس ینلشانواکت فآ۔-

 (غاب اتا اکا ای
 .4|۴ ۔/١)۔۴:۰ ۲۲۰۔۲۷۷۷

 ١) گام ۶۱۔۳۸
 الل ک ن0

 ےس ےن مان ہووے تامساجج

 (ملاباپ ات )ےہ تم کا
 ۔٢

 : ' ےک ہلدی یے ک تالعافم ما

 ہلا ر ۔ےہ نم تقاو کیا ےئل
 ۔۵ ((۷89)۔۷ ء۷ ۔۸۸٤۔۹

 ۔ ۹۴۰4۳.۷۵ ٦۷۴۲۴٤
 2 ٠۵۔۹۹ ٤ے

 زہ ھ2 ۳

 ۔۳۷ امر کی رس

 نر ودوکت می تخأ ا رک دان

 ید برا سار لا نکا
 تہ تن ۔ےاب

 ات تیغ کس پام ھے ما.
 ۔۷٢۸ ۔ ۶۹۵.۲۹۳ اہ

 ۵۳۹( ر وبا کام او تم

0 21 
 ۵۳ ۔ ۵۱۰۵۰۷ ( لڑا ئ)

 (غ7)۹٢۳ غ2 ئ ۷۷٦)

 ء1۹( - “۹۔۸

 ۔ھ۵۲۔۵ ۵ا۔ك ۳۷۱۔۰۳۴٥



۲ 

0ٰ ۷۹۷۷ ٦ 
 ۔۵۰۵ (لوا جر )ؾ٣ٗم(  ۳۰٣۰٣۷۰٣ت)۔

 اہ ۔دصقم اکے اسے سارے | ۔- ۲۹۸۔۲٦۱۹۔۲۳۹۔

 ئ) (۱٥٥۸١٥۷۷ - ٥۵
 -- ھا ارا ھو 7 لںاپو

 ۳8 7۔۷۲ لدا ت). ےگ ےس رٹ ت ہہ ٰ
 )٤ب(۹۔٥۸۔۳۳۱۔ ۔۸۲ ۸٣) ےا(۲٢٢

 ٰ ) جكخ((۷۷۵۔)٣ی4ار((٤/۔ ٣۸ رے
 ٰ لا ٭ اند باوج اد ادرو _ ۔۵ ۵-۱ ےً ھ۳

 ْ مح )۵۰۵۔۳ بننا وپ یک و آی اما ام / ۱ .۰2ےہ - ری
  ۰ ", 4 ۱۔7۹۷۔۲۹۵ ما

 ْ ٤ ج )۵۴۷ ۔ دفقغ(٣١۔  ۵2۷222۸۷٦ئھئ

 ْ "0ھ" 7 ۔۵9۷ اپ /۔۲۹( ور
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 اگ اس کیا بات

 م7۳۹-۵۰) اکا
 ہال فذ یکن لو

 ناضا ںی یسک ابی
 ( ما ۔ےہ انکم ان نام

 ۲۷۹,۲۷۰۸ ٠٤٢|

۷۷۷۷۶۵۵۸. 



 ۔/ گ۱ ۔ ۵۔۰

 ۔-77..2 2
 نون انب :ا تخ ام لاہز---

 ا5ی ںو فلک ائ
 ۔۸

 ۔ یگ تی اکا لںوہئ اد ۔--
 ۔٤ ۔۲۸۹) مانا

 ساروا نوک اد ےل اب ازم لاش ۔۔-.-
 ۔ ےگ اب انلوکے ا پٹ ےص

 ۷۳٣۔۴۰۷۲ (ما4اتا
 ۓناد وک تقی نار اف ابو
 لازن بو ےک کار ناک

 ۔۲۱۳ (غا اب ) ۔ےہر ے تال
 ثراو ۓ مت نہ لا لا
 ۔۳۸۵ ( ایم جا ےگ لا
 مرلظ ںی کل اما ئ۳

 ۸,۸" "ء20
 ۔۹

 اسے وو ئوہ ےب ےس نک...
 ۔اترکن یر ایما فوکےس ترخ

 ۔7)۴۵۷ئ)
 ںولاو ۓھجیک اذم 7تت
 ۵( مس 4 ر۔ باوہاک نوک

 ۔۰۷۹

 روا کادعب ےک گن موج -

 ۔ے لگ رض ںویکدنز

 ہا ء۳
 ںولرت آر اک تن اھا وبا -

 ٣۰٣ غ ئ). ایا وم
 ںویفنم باہم ابن وم اک اپ
 ۵۲۹ | لڑا ج راگ ا ال ےس

 ے تومتارگع تلاح کوم

 ۔۵۲۰۷ (لئا )یم اف
 ۔اگدذ مک ار اکے یک شکیل اپ

 ۳۸۰ (لوائ) :

 - وو اور کر کا اک ترفآ --.-
 یب ےس اب ےک مانا ےک تیئالا

 یک ےک یک
 ۔۲۴۵۔۲۱۷۳ مصر

 تر تا
7 22 2 
  ۲۹۷۷ مد )<ی
 ھو! ی0

 ۔روار ہن روو ےہ ےن انآ

 ایک اس اک سما اگے نر کالا
 - ۔اگے اجآے اس ےک سا یل



 ےےےیِےےسےسمےرجحدو

 7 ۲۳۴۔۲۶۳ مس
 ء۲۹۲۹ ۰۴۳۴

 رک ککے سکے تم ےک لاپ 2...
 روا لضا کا اد ابد کے
 زر اام اکا اد وا ےہ یب امر سر تپ
 ۵۔۱۳۵ ۔ ۴ ( مے ۔ ےہ

 ۔٦

 کرکے ئی لاش کٹ
 ھچک ےک یگ نر ئا ےن یوضا
 مم ر ۔ ان ایکن اماس یگ

۳۳۲ 

 ہو نواب وڑ سئاحا و۷ الا
 فرح یل زم ا اشک لام
 ے ا لابے اب اطابانناپ
 _ےلنوبل رخ ےک بر نا

 ۲۹۱۲۲۸۱ )مت ج)
 ۔۳۰۵ ئ۶

 لا کلاماک نؤلود تاوان --

 بلاط اکڑ مم لالا ,ےالاعت

020 
 ۔ مم ٣۵۹ (مشش ز
 ۔۵

 2 ںیم نل الم

2 

 رہ ھتاس اٹ ٹروج تقو_-.
 مشک کی رک یڈیررفف ےک
 ۔٢۲۱ ۔١

 راثآہیت ملا لاتا _-
 ںی ےئل تپ کڈدتانماک اکر اس
 کا ےرک لال ما 2
 ںیہ صخ بب کا ماک وک اہ

0 7 

 اٹ یک
 ۲٢ ما جر ہاری مے ارم

 ٦

 ےس رر صو لا کی ضم یکن انا
 شر وفتے کر ٹاک کے نا ورک

 منشا ر ۔ انک مے
 ۹٤

 ٣ج. شان ے ال غاابارپپ نکا ۔-
 ۔۷ے24 ۔۷

 مکے رکاکرایت ےس کت رخ
 ۔٥ غار

 لاراکدافم اک ےس ےک ترک
 ٣۷٣ (لرائ)

 |ز ما دت یک میل کن وم
 ۔۳۸۷(نلئام)۔ ےہ مزا

 انن03 161+0۷



 وہ یک ای ےئاو فام رن ےک ایا...
 سام انلعر ٹر کےس تساہال

 ۔[۳٦ ٥۹۲۷۷۳
 7تب

 ۔۲۸۱ (ھكکئ)

 و کر ینا پے او اھ نوکاسئا۔--
 ٠ ۰ 2ھ ٗ

 ٤۰۔ ۔۵۹۲ ۱
70 7 ٠ ۰۰ َ 

 ٴ ء۱۹.۹۵۵ ۔۵۳٦

 ۔2

 مت ید نالاد بلے نرم.
 ۔ بو کاک ا٠ اس ںی یلاو

 ٣٣ ۔٣۔ ۔۲۱۹۹ (/ک)
 ے لا وس تقد اکے نکے کا ۔-.-

 ۵۵ وس جر ںیم ولا 1
 ۔٤٠ مم ل٤

 رت رب رب
 “+ھ"۷س۶

9 

 .[0/س ص7

 ےۓن ول ئاد ںی بے تو ےک
 ( مس کر . لاتا ےک نج
 ۔٤۱/<ا' ۔ ۵

7 

 نیک 7 مہ

 ۳٣ا۶ ٣ مح )۔اگاکب
 ہزانااکی ٹن ا گول نان...

 ۔١١٤٣ ھ20

 غایت. 2 ۳
 ۔۲۸( ھم ٢

 ! کت کوا ستی اض ا لام
 -- ۴۸( م ےاب

 ۱۴۸٢۲ ماس ںی کت ا

۵۸۳۷۶ 

 ۔۲۹۵ ۔۲۸۲ ا" ٣۶۵ ۔٢٤

0-1 7۳۱۹ 

 ۸2۸ ۵۳۱۔۵۸ ۔۸

 .۔۵۸ا

 0 حر رام یکن وم ٢یت رح

 ۔۲۳۳م۰۱۳۴

 2ھ تالا ٰاظارراٹا)ا

 ۔ ٤ ( ا" رواہ ما

 ۔ء۸۔ےےع۔۷۹۔۸ہ ۔ھ"

 ۔۱۳۹- ۳۸۔۷ ۱٠١ ۔٦۷

 ۲۲۲۰۳۰٢۸۵۸

0 

۸۷۷٥٥. 



 ۔۴۱۴ ۔ ۲۹۹۰۲۱۸۰۸۱

 ۔۳ ۷ي ا٣۰٣٤۳۔۳۵۹_۔۷

 ۔۳۹۸۔۳۹ ے٣ ٣۔۲٢۷٣

 ۵۰۵- ۵۰۸۔۴۰۷۱ ۔//

 ۔.۰٠ك۹۔۱۴۴۰۵۸۸ ۔9۹

 ۔۷۹۵٦ ۔۷٦٦ك۔۷٦/ .۵۰

 ٦٦۸,۹۷ ۔۹ں۵ ۔٣٣۹

 ہء۱۸ <۹ ء٥ ۔۲

 ء۸٦۔4٤٤2۔ء9۰۷'۔ ء٤

 (لئا5)۔ تا کی الا کیٹ ۔..

 ۔ ۵۷۹( )۳٠۔٠

 ۸۔ء ما )۔ قا ائ رت

 ۲۸۳۔۳۱۰۴ ۔ ۲

 7۲۳٠۰۴۷۸

 ٣۷۶| مضر

 ۔ ۲۸۱۷۲۷۸ ۔٢۲ ۔٢

 ۔۴۷۔۳۳۳۳۲۱

 ۵۸ (غقدئ) 4. ۔۷

 (م۵۹۸)۷۔۵۷۷ اگ” .۳

 ۔ء۷ ۔۷۲ ' ۷: ۔۵۱۔٢٦ ۔٢|

 ۔۱۰۷۹۔[۵١۔۱۵۴۔۱۵۴۔ے

 ۔٢۲۰ ٣7۴۷۔۳۴٢۲ ا ۔/٠

 ۲۹۹۔۲۹۵۔۲۹۰ ۔۲۸۰ ۲۰٢۴٠٠

 ۔ ۳۳۸ ۔۳۳۱۔٣۳۳ ۔۵١

 ٣۴۔٣٣۱۔ |٤۵۱۔۳۷۲۔

 ۲۲۹۔۳۹۸ .۳۹ ۴۔۰۷۳۲

 +۲۵۸ ۷۷۳۔۷۴۸۲ ۔٣۳

 ۔۵۰۱۔۵۹۰۳ ۸(

 سب ناملس نرخ ضافقالخا ہو
 ٣۱۴۔۹۰( لڑا )۔ ےن انا

 ز٥ت ٤۸۱۲۰۴۵۷۰۲۵۵
 مس ۵۷۷۷۵۸۰۰۰۶

 4۵-۹۰ ۔۷۷۔۲۹ ۔۲۸۔۷

 ۔۱۲۵۱۴۱۸۲ ء۱۷۱۳

 ناضا نئ قالخا ےس نک __
 ہ۵( ٣۵۰ مسح )۔لااز مے

1۹-۹۰ ۱۹۵۰- ۳۱۵۲۸۶ 

 ۳۵۱۰۳۴۷" ۔۳۴] ۔ ۳۳

 ۔ اھ ٢4۴ 2۱۷۴ ۱ ۔ ایبک ئلخا ماظف مالسا۔....
 ۔۵٣ك ا۹ : ۸ء[ مایا

 - ٹیمگا کر نامی الا مال - ںیھنکت افع ٰئالخا ہری نیلا ہ و
 ۔۷۸ (للاج) ۔۷ ( لاء) ۔ اناج نا نت

 ا



۲ 

 کت ایا ار لا اں اد تل افناردا نامحا یب الا _-
 سار یشنکلواو رک یک یم رو سے اد ےل ےک الا... راتخت مع یزبالا ۔۷۴.۱۵۳ (ل2ائ)

 م۷( گزالمت اذا وا ئل! 2ک ٗ>) ےاتد تلوسا ۔۵ہ (لئاڈا۔ تل اکی
 ے ٹکرا اور ےاناھل عت تیا ئالغا کر پست .-. 0 سا روپ تافصیئالخا ہیر ۔۸۹(ضجر ث
 ١ ںاناگا گر اوشد اک رن یئالخا ۔۲۸۲۶ ۔۸۱٠٦ مم ) ١ م۳ شر تام قا لو یلم طاس لا أوسر ا اور ناسا طظاف کد ڈا ۔۰٣٣۳۔۷
 ال یم ویک یک گم یگ یکا سم الخ زیا کپ. نانا کا وک ۔ ۔٣7۳

 م۷٣ كر ۔ےانکدنپ ےن ناروا تا ٹیم ترخح
 ۷٣٣۔۲۴۳ ٠۲٣ رو۳ .٭.۵۵ مسا ) ۔
 قاف ا ے ںیقمام روا نام ۔۰۲
 ۔۳۱۔۴۱ مان )۔رشاک ھک تے رک

 دس... یر اکں ویٹ الخ نوک
 رن الخ امر شام الا ۔م ا منت ٤
 ںیام او الٹ وار وا ۔یئالغادنلب اک "صا تم

 -۔ ۰ تو 1 ۔۵٣)(ك 401
 تام اما کے اتم اضا اک اف یبا نال تر
 ِ ۔م۱۵ مل ئز ہریخاک نک رہن من مشن ز۔قالفا
  تترواحوفتحرب ےہ 700

 ۂادشا۷ل اون 0+0 10 قا

02 

۷۱۰۰۳ 



 ۔۱۵ | لابن ). وت ند لاو
 ۔٢٣٦ "۰۰۹۔٤

 ( لڑا )_گولس نے نیلا

 ۵۹۸۔۲۵۱۹:

 اگ الوا رکے ین تن وک لاو
 موم -اہ ور ایا رگ

 ۔۷

 ۔۹:( لاج ) کولعس نی ےن
 ۔۳۱۹ ۔۱۷۸۔۰٦۱ ۔۱۷۲۔ ۳٤۷

 ۰ ۷٣۔۴۳۵۱۔۲۶

 یک ماما نیم لاوماےک وچ.
 ۔٣۴ وار. بک

 اگ ےن رکن ضاخ لام ےس /ص700
 ۳2 ( تام

 تقرر

 ترک ت ایخ الا ئالا ںیم چت

 : ہ00 لو

 ہار ١,راڈو کک یے ےس کرس ےس

 ٠ 1۵۵ل واقع کے ناپ
 تا کر ھ

 ۔ء۵0([۲۵/)۹۶

 ے ڈال اکتفا سک
 20 اتا

"۳ 

 ۔٣٤٦ فلور 0

 قے
 . ۔ہ۵۔۳۳۴ ا

 تل وا یب او ا

 ۱ ت.

 ےاآے ال اق شو ےس
 ٹدارگ الم اتار

 ںی اتا کف

 ےس ا قول سو لوک. ۱

 ۔ گوپی برد دین"
 ۳۸۵۴۳۸۷۲۵ م4

 اظ ًكاح وار لو مس داضا

 یے فان نت قوت
 یے سوا ےک ام رم

 ۴۸۷م 7 نا
 ۷۰ ٣۷۴

 اًتاکپنزلقظ وی ماخ
 ۔۱۷۸ (لئاٗى) .

 کت یا کیون اے ےک
 بک ور از کا رام اھ

 ۷۷۷۵ئ سامنا
 ر اض ا امام تاک سہ

 کر اکا تم ھا



."َ 

 ۷۷ قلیاڈ) ۴ مت ۔ںی
 ۱لو )نیلم کوک انب زض ایف مم ام. رر اکر پ سونا یم ےس اب ھ --

 ۲۱۸۰ ( لاتا تیل یکے نب
 گ تہ ٗملشاڈ ۲ ۔۴۵ ۔۴٣
 مم قلواور تقاخ ۔مم۵۔۲۸ا

  ۹۔۲٣٣ مم 7 7 ۳ ہم
 ۷۵۔۳۷۷ ء1۹ تک

 ےک یکے ہل دا یک نم 2ئ یا جت یر ادا
 "0" اک ۔ا۵۵٠٠٠ا)
 ےک

 مس اح راؤ نفی اخا نص
 ۔٢4۔۹۱ مگن اج کرت ََ 2و ١ ۔ا۴٣
 یک کر کت و تو وکلا | لا جز .ہیکاناکے نک
 ےپ تخم یکن ضا ےسر رخ یک ےاہ لہ گام: تسد ۔۵۸٥۵۹۰۔۳۷۳ . ازم ہارترپ للہ امش تعاطا ٔ ۔م۷۲ مسا ۔تنف ۵٣۔٣٣
 را مح مر ۲۵۰ ۵ا2 )

 وس ا ما ا وا انا ےگ امان لا ےک ےہ سام.
 ۔۳۵۲ ( لئ سنن ۱ مس .ںفلمیک

٦٦ 
 3 22

 ۲٢۷ ا ۔
 "ئ۷" ٣" ث رم زا باک ٰ أ ۔۵ تن 1 0 ات

 ںی ا



 "ھ0

 ا

 ۔۲ ۱

 مدیر ملک اما یش _-
 ۔۷۱ ٰ

 ہل وار ۔ہرامنااکے یی ےس فار صا

 ۔۱١٦۔٢٠ ( مٹ: ) - ۵۰

 ( مئیر کا اور وا 2 تپ

۳ 

 ناصاد لدع انی گن ایکائا

 ۔۵۰ ۵۱۸۷٣ ملنا

 (لوا )رکن اس ےک فام ضلا تاب ام

۰ 

070 

 لئاٗئ) ( ٥۰۷ ۔٤٤٤۔

 یاکئاس ےک ف اضلاےنلس ےل.
 ۵ لوائ]. نشر
 ۱ ۔9

 اہ وہ زن لوک بنک فال

 ۔۳۹۳) لوائ)۔ ے ا

 ۔۲۲۲۷( لڑا ئ)
 ےئاج ای کرن اھیلا ےس ےن اک وک عا

 ۔٢۲ ( لات )

 ےک ےک وہ ےس توایمھتب

 م0۵

 ۔ ےئاج اھک اظ ھما ت ریس یف الا...
 ۔٢۲ (لڑاً)

 تام وک لام سمت زار و

 ےرو یو بسم اک لام
 ء۵ نوا ). یک و

 1 اضا ےک ۓ وہ ۸ٴ ھی,س 7

 (لئائ)۔2دا یں وان
 ۔ا٤ہ

 اب یکن لاج ےل ےک اےئاضو
 ( لاج ) رادم اد ۓد ال

 ہ۹

 ۔ہیڑ جام ایرف اج ےک ےک نج...
 ۔٣٣۳۔۱۹۸ (لڑا بر

 ٗالخا ےئئ ےک ےن کام اکر لا ۔-.-

 (لدا5)۔ ترورض کک نا
 ۔-۔۳۱۸ ۔٢٢

 کالے رکای رش اک
 مند تبما یکے رکا اٹ

 م۳۶۰۳

 اکو کدبوکل آر ےک ار انا
 (۷نوظ ود کے اج انک
 20 مت مر اگر

۷۷۸ 



 ۴۴ ج ا کک
 م۵۵۰۸۵۸۔ ۵۷۰ نیو

 ۔۸۴۰
 ناروا ایں وار سن
 (لداج۔طولخ ےک تب مم چک اس
007 
 تر ا

 ۔۲۴۸۔ ۳۶۰ 000 :ْ

 ۔لومصام اک کام ںی یف الا...
 ۔۱۵۔٢۷٣(٢۷۸)- "

 ۓکر احتدا وذ ملے دام کود
 0۹۹ر یک
 ۔۲٣

 تارک اا ےل ہم فام وکن و افم
 نامتامواےل کاش ےس
 دال ا فاف ۷ے
 ۔۵۷٥ ( لا ) ۔ ےہ

7 / 
 -۔۷٠١١٥ا)

 کرا ڑی ات ابن وو رک --.-
 27 ٭ دار ام وکے سود

 ۔ےہ تکرئ یل و بان کن
 ۸۵۰ مو مر

 ٣م

 ۔ ےنانا رى رک لک وو تاک

 ہا کلا ےک ۱

 مضر نفل کام
 ۔.۰۱٤۷۷۵٥٥۵

 لاگو لق اطاے تاقرص --
 ٣۸۷۷۷٣ )۔ اج نر ود

 ےۓراو 0ھ رک امر ۵98282

 1 ٦
 ۔ےئاع اسراف اب ہا نیکی امر م ..-

 ۔٢۲ (لوائ)
 جے گے رام ےک ناک تی زا

 ۔٣٢۲ لڑا ئ ا بہم اکے امن
 نم ل زط اما کی ید اپ.

 ۔٢۱٢۱٢۲ (لئا2)
 ۔ نیفلح یک یز نال ےک رقم

 ۔٢۲۱ (لئٹا2َ)

 ۔لاراد دا یراے کے ڑپ

 ۔٢۲(لوا2)
 روا ےۓیوب دان[ وٹرنرےس یی ڈا

 قل دا ئ )شور کے کالا"
 ۔۵۰ ِ لم ۔۵

 ناسا کالے اما تک نم.

 ۹ ( لاک )7 کب



 اک گفت بانی مے اقنمےکی لپ _..
 ۔۲۹۳(لوا جر نیقنلن
 ۴۹۳۔۴

 لڑا 2 ).تشسکامم کن اھم...
 ۔۹

 ۔ تل ام یکی فلم یت یو ___
 ۔۴۲۹ لا١

 ۔ ےس دور اک جن کی وال اھشنوخ __-
 ۲۵۲۰۲۷ (لوا ا

 اھ الاو نک ں یس ہدای
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 ۔۴۰۷ ۔ ۳۰۰۔2۰ مج ) ۲۲

 ۸۹۰ ((ھم۹

 ۔۵۵۰۲۹۰۱۸۵٥- ۸۲

 '۔ء۲۸۸ ۔۷٤۲۷ ٢٠۰٤٤٢٠۔۵۷٢

 ۔۵۰ ۹ ۳

 ۵۸۹۰۵۰۸۵ ۵4۲۔۵۲۱ ۵۵

 ۷۹4,۷۸۷.۷م۰۷۵.,'۳(۹ ۰۵۸۲۷“

 ناباانامم ابتک منو ول املسم
 ۔(۹٠٠ ()۔ کے نال

 ۔۴۹۵ ۱ما ا

 (م52 ك٣ رپ کر امامت
 ۔١۱۴ ۱-۵

 ۔۲ك مار ۔ےہ کند کیا اٹ

 ٹتوکد فط کم السا منکر وم
 ۔٤ مر ۔ےت ید

 ۔ توراکا لا وا تم کا ما.
 ۲٠٠٤٠۹٢٢-۲۹۱ (ٹا((5]

۴ ۲۴۸۳۸۶۰۹ 

 222 4ص

 ۹ ٢٣٣١

 ۔ ےہ کپ ےس عر مالا فکر

 ۷۰۵ (لڑائ)

 ناسا امنکے ناپ ےس یشن مالا
 ۔۲۲ہ (لراج )۔ےانزک ایپ

 ۔۳۲۵([ ئ)
 باطل اکے کم تراظف انک ےک الا

 ۔ء۵۳۔۱۵۲۷(م6)

 یر طاکم السما لعل ما تر ب

 ٠۰۵ | لڑا ئز۔ ےس

 ۔تیما کا رک اکی اس. ِ
 ۔۳ ھ

 ہبلاطم اکے لاج تنے کی کما کپ...

 ۔۱۷۔۱۵۹ (لئائر

 ۔ بلطماک یی کل وبنوکم العنا ۔
 ۔۲٣۲(لدائ)

 تاالعا اظ با یکم الا لوتت.
 ۔۳۲(لژئاّت)

 رٹلانک ٹورروا و کاوسےس مالسا
 ۔٢٢ (لئاتز۔ لب لون

 انکا اتخا یک اب دعا کی وھق الا.
 ملن دا مم كر

 ۔۴۱۵۔۲۱۷۲ ۔۰٢٤

۸۷۷٣٥٥). 



۱ 

 ےرضظدرئا اھت السا انک لیس.
 ےس وہ ات ےک یا برا
 (-ج).۱8-١٤ ( لاک )۔ ےی
 ۔ء۵۵ ۳

 طورلاوگھو تا
 ۔[!٦١ ۔۲۴۔۲۳۳

 دال درارخ نا اما تاوک ا
 ۔ ۵٥ م٤ ۰(

 لنززا سا وا من مالا
 ۲۷۴( لرائ) ہصالخاکم

  کن فو اےک کرک
 ہو کتاب جہ ایکڑٹ ےناب ۸ا را

 ۔ںیدرکنراکما اکھٹے سدد

 ۔ك (ئ)

 - (ل وا ۔تازاکداینب نکے سما...
 ۔۵۴

 الا کت یل اھ سیٹ لئاقتم ےک سما
 ۔/ا۵ (لئاٗچور)

 وی رر لے نک ظا طلارص تے کہو
 طے ا کرا کام مکس ایم امام

2220 ٦ 

۱۱ً" 

 ما کس تہ ٘
 ً ۵۷ ت

 اڑ دستلئا اممالساتوی_.

 5 و7 مک لوس اض تا.

 ٰ "و"

 ء۳٠٢٤ )
 ے دو ےس ماقم سم الساف
 تک

 ۔۵۰۱ ک

 د2

 ۔۵٣ لاَ )۔ یکدام
 ماہ: تافع یکن ام ےب.

 ۔ ۰ ٣۷٣٣۷۸٣۔۵۸۳

 کنار در

 ۴۲۴ ۴۵۔٣۴۷۔

 .×× ۴۵۱ ۳۵۴ا ٠.٠۷۷٣ ۳

  >7۳1 +۳٣م۵ ۸۰۳۷۹۰

 ۔۸۰۰۷۵

  . ںیب نیل ےس مالس ا تافح و
 ۵ مار 0گ ام ال رئ
 ای وک من

 ٘ 'ھهئ 9ٰ" ۳

 ام لم ام اھت یب

٦ 



 ھ9 ۷
 1 ممے ( ۔ای پام دنز

 ۔۰(۷۔۹4۹

 حرط یورپ مالسا ہدرکےس
 ۔ ےئجوہ لا ےک ے سر کیل
 ۔۳۸۰۷۸۳٥ ئ

 " تازاینم اےک نیم نو گنرو

 کیا کن الا یف م امت کاش
 ںورایب نا گررار او

 مت ر۔ےہانزرکم کان
۴ 

 ےں یھت ڑی اےہر لاک لا مالا تے

 مکر انسا اب اھبا یک
۷ 

 کرنی ئا نضلاےک مساج
 نیہ کردا کک

 ۔ م۴۰۳ مر. ا
 ںیئانکد ال ےک ےن ھا واک
0 

 0210 ۲٢٢۳۶

 ےک تعحض کا ئالسما تو.

 ۰۶۷ ض۔ ےرکل وھی ای

۸۰0 

2 

 سا ان انبانید تمام رر شلا_.
 اتپد لومکے لے مالا ما
 ۔۵ 5(۹ )۔ےہ
 نایاب لا ایک ملا علا امب

 (لوا ا0 )۔ ای اکرام
 ۔ +۰٤

 لضاحررص ضوک ام مالا
 (غاہ پاکر. بلطم اک ٹو

 ۔۸۔ ٣٤

 ر لا ےکر ۲ل الس سختی وک
 ۔ازازائاضا ٹوک 4لر رئا

2 ۳ 

 اٹ اھ کن امنلا تول ش ئالسما
 ۔۷٢۳ (لوا عر ۔ےہ ےئل

 کت عاطا کل وسردر گلا ےن رکھ
 ۔اکل ٥صا ای د اکی ےن یا

 -۸ مم ان ۔۱۳۵ ( ادا ک

 ( وار. لو لعپ ےک بیا النما

۳ 

 (لداجر ۔رظن ہم یشاعم اک ما
 1 ۔٢۰١۲ ٣٢

 رو٢ ین ےک ات."

 ۔ا٦٠۰ ((۳8)



 لا ےن خا گم اسا و
 لم ۔ہے رہ یس یر لوکل
 ٰتي تل ئالحا 2ل ہر مضر ع)

 ھرورعگئااراور کر ما یکم مالا.

 و ا

 ۔۵۰۹-۰۸

 /ھ7 +9
 ' ۔اتاب ٣ 'تس ار اک سکا

 ۔۵٣۲ (لوا٤)
 ھ77۳

 2اا
 ۔٤۴ے ۷ میا

 ےراہ کی ام اکی کل قمتم یکم العما ....
2 7 
 ( معا ۔ےہ یک تی 2

 (۳۲٢ مار ۳۔۷٣
 ر تتلامت حس اک یں ییا...

 0 ۔۱۸۱ غور

 ۔ تیکیع اک نج اھ امام
 ۔۵ھ۷ ۷۵۵۷۱ ثم جآ

 ظوداج دى مکد کے نزد...
 _ ۷کلا
 ےک ناروا تاضازناےس ناف

۷ 

 لڑاجر۔تاباق ٣۷٠۲۰٢"

 تسار ؤالسا
 ۲۲ مسا صف اکا ا.
 ( عصا رویا اک ا ۔---

 . ۔۲۸۰٢ ۔۷ ۱

 ۳۷۵( لڑائ)۔دئس ئ2

 م۰۵٣۷۷۔۴۱۴( لڑا زر ۔ مالا وا -
 “یارٹ ارٰٹد وا کرو تم

 (۲٢۳۷ لڑا تالا
 جوس افروا سار ام العما_..

 ٤ لئائ) ( ۲٢٢۔۲١۵۔

 ےہ اج نو یک ول ماما کا ریما
 ۔۴۹۷0لائ) ٰ

 تر ےۓ لسی ہیلع لا یی 2و9
 ٰ 6کرل ت سا الا

 ٣٣۔۳٣٤۵۔

7 70 
 لوا اب )۔یم روا مسس (

 ۔۵ ٠

7" 77 
 ٠  ۳ 00بے.

 ٢ة ئ۶!

0 
 ج ک
 جا

 ۔ ا۷
2 
- 
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 (مر ا )۔ یکایک ٹیپ یی روو

 -۔۷۴۹۰۹٤٦٦ ۔ ۶٤

 2ل
 ل۳۳ م-جر:تانک

 ھر ین ۔ لہ رم ۔ سس٣ ۔۴۳۵

 2 ٣۶ (مظش اد

 گہ ےس فون فا ا

 ١ا١١ غم جام ان
 لاک ا تا یک یوں یش اما

 اچ. تانے ادا
 ء۵ا ا ۵رہ

 مغردنسک ت ضایراتخاطا

 ۔-.5

 ( معظم )یر اپ جیک ا...

 : ۔۵۰(۲

 ۵ یس احمد رام کا ما

 ۔٢١(غفر)

 ( غور. تیا کا اد ام ںیم ا
 ۔٭ک

7 ٢ 
 ( لپ تی ےس سیارے

- ۰ 

 تاب رام وا یفاد کام

 ایباپًدقد لوقرا كایودچ
 ۔٦١( عامر 2

 ےانز بتانا انزوکے شان
 2 ےس شرٹ اک ۷ا اتم کا

 ۔٢١٣٦( میر

 ےک سا تئافم یک وھی ناپ __
 ۵/025 ). ےس ےس نی صل 2

 ظئ ام کد افمےکس ںوول ام ناوو

 ا
 ۔ لون لام ےک ےن کدو
 ۔ ۱۵۱١م )

 انکر کپ ےس لوناملاےس وت راجن.
 ۔ بے کوے کیا

 ۔۷ (مثظراتا 1

 ٠ مارکااکت اب اعم اوم الا یب

 ١۱۵ (مئك)

 2 ٣
 تامامےک وے ےک تسمایر

 ۔١۱۷( مفدان )ایک اہے

 کچ اون الا نوک صابر الا.
 مہا کیا ے لم ےک ےناھپب ےس

 (٠۱۷ موم ۔ ہدغاف کروم

 ٠ز لو تا یلاوالا نٹ اکئ ئا

۸۷۷٥٥. 



 ٠ می تثاع یف اکا ۔۵۷ مردم. جام

 ر۳ 7۶۳۴ اور اکف الخ ےک یے یت تن
 یکن انع کے شانم ا سا ۔١١ مداح. ےس نا رک

 ۷۴۷ ّئ) جہ پ0
 --۔نیوض را۷ فاس٤. ۔ایگ درا ا ونم ںی تم

 ٠ ٰ .00۹ ۲۴۷۶۸۳۰ ج) ں٥ ریر تک حر
  7ت َ قالساورم یکن لام امر وحشی ایف
 ١ ےۓنو لاش اے رشناتم ام لص۔__ - باد ہت روسی کتنا
 ارد ماکےن ریا ۱۲۱ ۳۶)۔ے

 ٘ د۱۵ ] اذان کف لاتا و کک ا ۔.--
 200 یکن کوک سود کیا مڑ نام (مدع ٤ر ۔ ہلا یب َن
 مم۹م ا زہ بوم ییا اک ا یکے اپ ےس نیلام. اک ایپ ےس نرس نر کت حی ً ۔٣١۵۷
 تے ۱9۶۴ ڈرا -2ات<رظاس ےک غنادڑا
 ,/ َ ۔۲۲۹ ۲۴۵۔٢۲ ۔٢۲۷ ۔۵
 اج کم اھت رکنا 0.
 ےک ۔۰۹٠( ف2 ) ۔ لاک ام یکم اور ات مو

 ایم المال ےس سرما السنا :۔۳۷۵ (لوائ)
 ×۳ ۔۱۷١() میت. مال اس کت داغب ےس کالم ماکن۔

 ۔۲۴٣۔۳۱۰۔ ٣۱٢ (غج ج) 2 ۵۱۷ء ۲۹٣. ( لاک
 ک۷۰ ۳۵۲ ۳۴۷۳۰۳۵ غالس نزان گیر ر

 ۔۰۵۷٥ ۴۰۵:۳٣ ۔۵ 0 کج

 ات تر اھم الا یئالسا



۳ً 

 ر۹
 گیر تراہ ۓرشاخم ئالسا

 رت ٣٣
 ۔۱۵۔۳۴

 7 ی۷

 (6(۵+بیگکمئا فلور
 ۔۳۸۵(/ 5 )4۸۔۵۳

 لونمد کر الم یے رام کیم
 انکم عابد ون وم اکے وک

 ۳۳۰۸۳۷ (غاك

 نون فن انم مے رڈئاوم ےس
 1۵۰۱۹۸(. ئل

 ۔-۔

 راور اض یے شان ائ السما

 . ےن یکھ اسم ےک
 ۔۷۱۷٢۲) ب٥ )

 دوا ںودرم ںیٹےر شام مالا
 ار تا وس ایام یکں وروع
 و 0۷۷۶/

 پھ 0
 ۔٦ ۔۹۱ مم 2

 لزرضر نرقے ںررارنر--

 .ءا اپ تر ۔ای نار

 ایا ماتم اک ت روف ییا نا.
 5 ۔ ۹

 یک کت یبالمے انب پے ںور ٹولے
 4۱ (رمػجر۔تزاما
 اک ت اف یک و کم ش یکن نو
 ہر حرم
 ہوا ںیکسنو می یے اوم

 ھ جر ۔ و مکے لو اظ

 ر٣۷۰ 'عا

 (“راملإ نو ر بکر
 ۔تدئلامم یک رم کیلو اپن

 د۷۸( ا۳ ۷٢م مل جز

 ۔ے اک تر ایا ک

 ۔۲۷۷۔۲۷۷ بسر

 ہک تے سک
 ےنروٹےس اد امی لو ک
 رش انمدم ان کرنیکا
 ۔۹ مم مے نْٗمک

 ا ا رش 1 تروظ ۸ز رہ

7 
 مےں ا۔ےہ تعال لن
 -:1۸۷۰۲۸۵ ۔/۸۱

۸۷۷٣٥٥). 



 ۔٥٥۵۔۷۰
 _ مالساِن لاک ۔۔۔.ھدر ام

 ۶ نی اون یک اف

 _- تعا مئاظل ا لسسا
 ْى ر ماعخ علیک فئانب

 ۔|۱۷.۲۵((م
 َ ۲۸۲( ات ھ7۳

 ۔۲۹۸لئان) ۔ث اصوا ٹر

 اج نگر تسرر تاقلع ا اب تا
 ۔۲۸ كان ر(

 ۔ م اپ ےس تا اد کزن
 ۱ ۔۸٣۱(غٹئات

 قیام کے سود کیا کام او.
 (مغك) لپ ان ران ھ
 -۔۷۳

 روا گاکتناما جگ نزن امت!
 رک یکے یم ےس ترا یف
 دس سول

 نو کیل تعامپ کن اما لتا...
 ۔۷ك ناتر۔ۓےاپ
 پکے نبْفف زمورافکو کن بول

 0َ تہ

 7" ائر مامی ک مکا

 ے۰٣
 ا :

 ۔۹۸ لواو)۔ تا کک وھت۔
 ء۷۲ لئاتر۔ تئاطظا مل.

 ۔۱۳۹۔۲۸( منا ] م۷۴
۷۸۸۳۰ 

 خى ھ٣
 ۲۹ ۔ےء۸

 لت نند ا فوت.
 (غك) طاس مالا
 ۔۲۹ ۱۴۸۷

 نر ہر ےۓارسک الا .٠
 : ۔۷٠٭ (لڑا

 ۔۹ نئ ےب یس 7

 "+9 ٦
 ( ناس ار. واچ

 0۳۳۴۶۸۱ ۔4
 ۔ ۴۲۱| نرم ۔تقیقت کن.

 مر ۵۰۲۷۵۰۰ ء۲
 ۔۷۳ ۳٣۱۔۱۷٣۳ ×

 2 لاع اما ناس رت

۷۸۶07 



۵ 

۷۶۷۶۲ 

 ھم 27 قی کن ام و

 می کام ناسا اطبضم تام_..
 ۔۹

 (لئا تر. بلطماکن اھم تاس
 (غم ٣۔۸٦( م2 )۷ا

 ۔۲۹۵ ۲۷۰۱۔۸۹ ۔۸

 ۳ص

 ( اپ ات فواد ا ۶اھت.

 ہونا

 انصاف لاس رر اکی ئا
 -۱۳ ۔اا ا معا

 7 لا رات چکنا تر
 م۴( گیم ان نزاو
 نا وکن ام ےک بر ےرامھپ

 ۳۳ “جا .ایکا کمار آے
 اک گہر اک واش ارب

 ےگ ان اسی یم 2

 0 مم من جر ۔ں
 بلطا ارکان ےس عا وک

 ۔۸۰ ۴۔۲۷۹۷ اپ

 کریک

 ربلروا ترک تردق

 (مابپات) ۔ لئالد ےک تا

 ۔ا۸۷۔|+۷ ۳۰۔٢۲۔۱۹ ۔ا|

 ۔۲۳۹ ۔۲۱۹ ۔٢٠٠ ۔('

 ۷۹٢۔٢١٢۲ ۔۲۷۷ ٢۵۹ ۔٣٠

 ۔كگ( ۔۳۵۹٦-۸۱۔۲۳)۔۲ ۰

 ۔م۳۸۵ ۔م م۷ .۲۷۴۔م ۳

 ۵۹۹ ۔۵۵۱ ۔.ء

 ء۵۸۵۸ ۔ ۵۔۰

 تل ۹٣۶ ۔۷٭ ۔

 ھچک

 ۲۵۹۔۲۵۸ ۔۲مم. ۲۳ ۔٣۶٠ ۱

 ۔ ےس رلور یکن وانا کی نام
 -۴ جر

 ناک 3ارب نا ےس ناس.

 اولی و طے یز
 ۔۲۵۹۰۵۸ “2

 ۔ تملاح لن امس عد ےس تما
 لب رر

 -۲۸۸۔٣1۷ ٢٢۔۳۔۹

 ایج ادا ہد ناس جت ما.
 ۔۷۸۰۔ کس

 (ت ماند



 ےک ا 1

 یھب قیا کپ وی.
 و۷۷ مسا یکن اھت

 نب ںورکۓر ود ہد الخ ےک نب ا
 _ ےرربوم یتولخنراد اج یک
 "ء7 2 0
 2 ۶ھ

 مل جر ۔ سا
 تل ں و اہھن اد ےک ا"

 ٘ ۲۳۴م “)

 نان منع اک اشک یتااک
 : ۔۷۷)ئ ۔ماقن

 بوضن )نام [/تررواتاب۔--

 رم تش  )۔ بلطماکےۓ رک
 -۔ اما ہاکی ام ےک لا.

 وم
 ءاکجاجاید ٹل جر نور ک تما تو

 ا رس
 ما ےک یا ھچک نام ےرامن

۲۴۰۱۷۷۰ 

 ۔٣)۵۰۔۰۵٣۔۲۹۵۹ مست

۷۱۲۰۳ 

 ید

 تک ۔ے نوک السالم لی اسات ھج

 تک (م“۲۹۰.)5 ۔۴۵۲م٣)
ر ۳٣۴/ما پا .۸] 7

 ا

70 7 0۴ 
 پام )۔ تاصنا گز اینماے نل.

 ۔۲۹۹۹۵۹۴

 0+9 ۶٢
 ۔٣ ۳۴۰۳

 برتر لیئاما
 ےک ۔ م۳۰۳۶ (معد) ۔ یش لام ےک ٘

 مہا
۰>“ 

 . روم نک بک ےک لام سمم

 ضر سم
 : و ۔- اک نس

  ھر

 ۱۵١ لداو).تقیقت کلا.
 ۔_ 0۲م[ )
 س ",/  ی۶ ٥

 تہ ۔ا۵۲ لاج ا ۔ایکر رم
 0ت ١ لواح۔ےناجایکم ا فش

 + ٦ 



۹ 

 ۔۴۸

 3و 0 ٦

 ۔۱۹۷ لداچ)۔ہج ںیم مم را ناک

 ٥۵ہ

 ۔--- ڑڑؤرئال|ابایکا

 "+0 ۷ ۷۷8۷88ھە0ە0
 ۔۲8۹۸ ۹۶٤۰

 ئھپہپ٣٣ ناھپا یا.
 کا 00ص لو مو

 ۲۹ا 1۹۷م 2 نمو

 گلاب اح
 - لک ناروا تبلععا گنا _

 ال7 ۵۴۲۔۵۳ خم 2

 ۔١٢ 2 ۔۲٣

 هە

 یر ا تا ا باحا

 ۱(ا ۴۵ا۲ غوس سر ھتب نوکر

 ---- تا بام ا

 | میر تا. ےھت اہک وا تن نککپ
۹)۹ 
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۷۸۷۳۰۰۰۵۳۵ 

 ۔ہ (لدائ)

 ۔بلطم اگ ئاجت انب ردنہ ےک عل_

 ۔۸ لڑا

 رے
 ا ملصےمایکا /

 ۔۲۸لئائ)۔ اکر اپ ےک اھ 0

 ات ود لغا اباخا

 230 0 ٦
 ۷۳۶۰۷0 ۔۲۷۸طت

 ےس ہ شہ ت نال لاس ےک مور
 لے رقت کو

 ےئل ےک دصقفم یارو ینا
 ٠ اسیبع یک حر نین
 ۔ایام اظاۂ ساکن وحی
 مہ صر

 لاک ربا ےل ےک ےن اھجڑٹوکب تک.
 اھتنرن تن ےر اح ایم نت

 گر صافم ساہھ شاخ[
 ےک 2-2/۷
 ۔4۱٤۴ ٢۰ ۔كم۷۳ ۔۷۲

 /ھە0 ص/۳۷
 ]مز ٣۷۷.



 )ا

 اواد ےس لسی ا ییا لو.
 ۔تاث او ےس ھر اب اطلاع
 _ م۸۷ )

 ۳من مالی پاتا.
 ر۷۴ ۔ء ٤

 ران ویں ورد دم ایک.
 نرمےرنہروااھ ایک

 م۱٤۲۴ ۱

 تلار یاد کن ول ع اک قد ما.
 مرہ تر ۔مئالنج ر ا

 ۔۹ ھ٭ )ےس

 لا لو دعب عد اےک اد اکا...
 تدالوام لک لام

 ۔۹ مم نب

 ےہ تار
 ۔ے اہ( مس ےک نوک

 ۔/۷۱۷۱ ل٣۳ )۔ےصقاکن ا.
 "" ہ9 ۶

 ۔۱۹ ٣۔٢٢
 ا ےہ لاس ٹکا نشراف ا  ۔--

 رخ اآے تہ ہو الم ہنر -
 "۷ھ" َ
 ازام وس کک کدے سج ےک نا...

 ۴۔١( )ےہ ٘

7 
 مانا ک ادا یک غنوکوپ
 . “ور
 تے... تاک

 0ھ 6 ؤٔ .

 ۔٣۱۵۵م۸ (ایپ ام ۔ ہمت اکا.

 تا
 ۱۷ (ل وا. ےہایکوپ ..

 ا. نر نوکر 0

 تے. ورد
 ےک شنکر ۓرط سیکئامقف

 ا
 ا

۷۷۶۰۰۸ 



 بسصحسےہ بے ےممییج ۔ںیجیہمومتےسیووا

۷ 

 ۔۹۔ ۸ مت تر

 ۵۰۸۔۴۲۴۲

 ۔۹

 تیئف لٹ اخ/ں ایر ےاتن -۔-
 منشا. باساےک سا د
 ۔۹۵٥۔-ء۸(۹۳

 انکار کم وک یم ںوفیسص ےس(
 غرب جادو یف ےک از ا
 ((م- تم ۔ےہ یونی نم رکنا

 ۰٥ا ٤

 ضر"
 2210و 101 مر شا

 ۔۱٣٣٣ م۳ ےرورص

 ۔۲۹۲ ۔۳۹۳۸۸ ۳٣۳

 ۲٢۲'٥۲۳

 . ۷ا +۱ مس ای

 ناف و کد ئے لی
 را۷ ن لال وس “ماس
 (4 نل اثز سلب

 اک کک
 ۔1۹۰.۱۸۹|( رت ا

 دوا ےیل کما ئاےنیاوکاک یھب

 اگل وزجباکمردار۔ےىی رب
 کی نے ک ام ف ںی نیر کنار
 ۴ ا۹س قو ایک

 ۔ ماما تلے امم کرن ےک

 ۔ا۹ءا۱۹۰(ممسع )

 نامے کدارزا ےک بہ ئا فام
 ڈک 7ک ۸

 مت لام نلارو

 ۵ن9 ۔۵نەےہہم

 اتا راطعا

 تزاجا کم املا یی تلامح ا
02 

 2۵۹۲۰۵۷۔۵۸۵ ۔۵

 نون تشا1

 انا بش ےس ںووڈ یتلاح ما.
 ٤۴١۔١٢۱( لود اج ر:ۓلام یا

 2َ ۹۶۷9ا

 (مئ) ۔ایگل وفا الا تپ

 ۔ ۳۳ ۔۳

 ِلادلاتنخونلف ا۶ا لا.-.-
 [۰۳۲(غثر و ).وانع ےس عز ور

۸۷۷٥٥. 



2+ 

 تک ۶
 "و "7" " 6 ۃ۷ت 9 ھ٣

 ۔۷۵٣ ا ۳٣۴۳۔۴۳۱۷
 اھت ناکام یاب یااکف فا لے.

 : ۔۱٢۴۷غئ )

 کر گول نوک ن وکی حا.
 ۴۱۵ غم تک

 لٹزایاک کت رفح اک یفئاہعف
 ۔۴۹۷۰۰ ۳۳م ج)

 "/ەص -7 66٤
 ۳٤ 0آ )۔ تیئگڑل

 لکارو رش لو کف 7
 2زء اب 221 تک

 و ر۔ے
 رش لام ترضح ےس ت دو یکال اتا

 ۳٣۷۳ مس زا. یئان اک
 (خض جا ۔ھیہئاکر جی 202"

 ۔۳۷ ۔ ۷۵

 تل نرتناثفا

 ۔۲ہ۱۷۵ائ)۔ ضا ن اب و

 لدا تر میت ھ۶۳

 : اس یی ۲۹۸۰
 أ تہ 2"

 ۔ ے تاظ ےہوک
 ۔١٢ہ لدا جز

 "ا
 ٍ ۔ کراو منی نما نشا

 ۵1٤نا )۔ تم نت یب
 لئاد ۃاروفبتمافارپ باک پا

 ۔٠ہ؛للات)۔ ایزاردخ
۷۳۰۳۷+ +0 

 یک جنا نا کروا تڑرلاب
 ح انکا 2 لکیر اور
 ۰۵٥٥ لہاعر

 زمزم ےل ےک یی وت صاف.
2 0 

 ئ2 تو لوگو دب 7
 ںسزاندرکدر ٰوضلاتداثا

 ٘ ا و ۳ >۰ فلا(

 سا ےک
 کس مک
 ۔۴۱۹ ۲۰۸۔۵٢٤۲ ایاز

 ۔ ۵۵۹۵۵۴۰۸۵۴۷۲



 ُغ ےہ ےہ ا ا یں

3 

 46۸ ۔1.0۸ مر

 ۶۳۸۔۰٢۲۴۹۰۲۱۰ ۷۲

 ۔۲۹۷ ۔۲۹۵۔۲۹۱۲۰۸۔۔۹

 ۔۴۳۳۹ ۳ر۹ 2٣۷_٣ یم

 -۔ ٣۳ا<۰٣٣ ۔ ۵۳

 7٣۸۷-70۹-7۵۰ ۔۸۷

 انس و تک مات.
 کی اعمکس یم نعم سکھا
 ۔۳۱۳۴ ا" (۳٣۷۷ ۶ٗ )۔یی

 ۷۳کم نیینسئا ناس

 کد ازئارگدروإر سب ازروم
 ۔۳ ںی

 ۔۱۹۲۶)۔ اک

 ۱ می مم کا اک لورا

 ۰.0٠

 تہ
 ۔۵۸( نت ںی

 ا ٤ى

 ۔۲۹-۲۹۵)۔۲۷۸ ۔۲۳۸ ۔۹۶

 ۔ ۳۳۸ ۔سم۷ ٣۳ ۳٣۵

 -۔۳۱۔۳٢۰ْ۳۹۰ )۵۱ ۔ًن

 ۔7۹۔۲۲۹-۷

+۶ 0 
 ۔١۱۲ اب کر کوم تک

 ۲۴۰۲۳٠۷۵۷ مابک ار ۔ نوکڈ لک.

 مہ

 : ۶اا

 “ء٣٠ ظ فل بداو لابز پر ع_ .
 ۲۵۵۲۲۵۳ مکا یف ےک

 -ِواآ

 ۔ا٢٠ ٢م د۶ )ای ر شکر یننم کو

 ہانگ دعا نم کم شا الا.

 ۔۲۳٠۷١۲۱ ( مس

 ث انا طلخ ال تام تا

 ۔۷۲٠ ( ما

 ۔٢١٤۲ من” ) 2 تا

 -۔--- ۔ مابلایڑا ءاقلا

 م۵۲ مت )۔ یے م اب لا ظفل

 (غفمانر۔یرفاک غافل وا ۂ ید

 ۔۱٥
 6 29, و

 مع )۔ نڑاکم ابلا س2ا اکر

 ۔۵۵۱

۸۷۷٣۸٥). 



 نم یک ار وم ےل لالا
 یے بم اےک تیرا

 موم مشن: ےسا درا
 ا | یف یر شالے نانا.
 روفلاک دیر دا ین ریل ےک ہک

 تن ےک د ار
 ۔۳۵ما۲۵۱ ۰
 ہے اض یک

 سک وت
 ۔ںیکرصم نکا اےس کیا ہو

 ۵۲۳ ۔۵۵۱ 2 0

 سان وگدروا ےرالوا کیس وڈم - 
71 0 

 لوکل ٌمالبددا کایہ ئ۳"
 ۔۲۹۸۲ ائ ۔ودالوا کک ۱

 ۔۲۹ ٦٦۔۹ مس ات ) ۰
 ۰ (۳۱٣

 ۔۴: ملت ن)۔۵۵۱ ۔۵۸
 ےس ان کمو اادا لم ےک یا...

7 

 ا۸2۸ ا۔۴۲۳ خس را

22 

َ 

 داد۰ غئاج) ۔ ےہ کے
 +۵۸1۰۸ ۔۵۸۸ ۹(( ت)

 ٠ ۔ا١٤٠ ا۴٣ ۔8
 2ک ۵۹۳۰۲۲۲۳۰ ۴۳-۱۸
 چت ےہ دم دا جا

 ا ۔ء"ءم۔7((۵۵۸۰۲۷ )ا ٠ ١
 رک کک ار کانام اد فٹ
 ٘ خس کر۔۱9 ( عد ]ےہ ا

 1۵۴۔٣ ٣۱۔۵١ | راز ۷
 ھ۵9

 میسر رکی اک اےک لا...
 .۔.ب

 ناروضنراڈضخکی لم ا
 تب پت

 ۱ ید رد مالسا ںیٹےراب ےکر لا.
 ۂزاوماکت ام وھصے برا
 : ۔۵۰۷ سن

 ہک یل اوس سلا لوسراک سیر. ..
 ۔ےنایککب سض لاکب رے پآ
 ۵۳۴-۵۴۵ مضر
 ۔۵م ا

 ٰ لگ تذوخ ات تافص کک ا تا

 آ ےہ

 جت ڈر ڈ ےس

 سی

 (٢۵ ۱۳۹۹نا



۱ 

 ں7 تو ا و

 ۔۵۰۵(مداك).ےس تی اکت اص
 دا انکے جال ےک یا...

 ۔ ہہ ((۳“ )1۵۰-۳
 7 ۔٥ ا ۷٥٥قئ)

 ۷من از اکا اس اےک ٹا
 2 ء۴۶( .نیکو منا 1تب

 ہک “تر

 ۔۵۰ئ/( رت جز. بالا لا
 7-1 ہ۲( مغن حر عیال مرا
 ۔۵ اکا اگر اب

 ۷٠٦۔۵۹۰ ۔۵ مٹر ۔ےعل

 ۔٢۷٢۲ (م7)-۹۵ ۔۷

 ھ2۲۳ ۳ 9۵۲
 ۔۵: مت )۳۳۹1 ۹)2

 2 (٣۵۰۲۲۹ )پو.
 ۔۵

 ما۲۔“۳)۷۶( مرا رک
 ء۱۵۰۰ ۔۱۲۳( م۴۶ )۔ را

 ۔(۹۹-(۸۷۰ ۱۸۱۔۹۰ ۔۹

 ۔۲۷۵ ۔٢۲/ ۔٢۲۲ ۔٢۲۱ ۔۸

 ۔/(۱۔۴۳٣۔۴۲۹۔۴۸۵۔۳۲۱

 ۔۲۳ +۶۱۳ )ھ۴٠۰۸

 ۔۵ ۵ء۳۲۳۲۲ ۔۷۰٠ ۵۸۵

 ۔۵(مج 1.۹۵
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 ء٤٤ ۔ہ:۲ ۔۹۴۔۰۸

 ۲٢۱۵۳٣ ۔۸٥۔۲۳۔ ۱۷ | لابن

 ۸(۳ہ۔۲۷۰۳۔۴۹ ۵۔۵۰۵۹

 .۷.٠ ۔۵۹۴م۔۵4۹۔۵ا 9۰

 ۷۔۵۔۵۷ ۸۔۴۵ [می

 ۔۳٣۷٣۔٣٤ ۔ما۵ ۔۳۸۱۔۳۰

 ۔ ۵۲۰.۸۸۸ ۔۸۵ ۳۴

 ۔۰۳ ۔٠ہ مت ا

 ۔۲۳۷( مم ۷۷۹( ۔ می

 ۵ ا ۔۴۰۔ (٥۸ مالا

 ۔ ۵۳٣۴۵۳۵ مشن 22

 ۔۴۰۷۷۹(۴۔۵۵٣ (فثد جر ت26

 ۲۴۳( ملی زئ ۱۔۸٣۲( طا

 مم ۵۰۴ ۔م ۷۳۔۲۲۰ ۔۵

 ۲۹۷ (مترھ۳۳۰ ٣۳۰۳۲۱
 ۔۷۱۲۷ ء٤۹. (۳٣۱ مد یھت

 ( مبہ2)۔١٢۱ (مما/) ھ۵

 ۔۲۳۳۔٤٣۔ ۹۷۔۲۸ ۔٤

 ۔٤٤۔٢ ےک تر
 ۔۵۷(معد )الف.

 ۔۳۸۰۵۱( معا ۔ نیک 2ت

 ۔۵

 ۔۲َُ ( مار نر اغلا مج

۸۷۷٥٥. 



 ۵۳۔۵۔۳۹٣7 ۔۶۴
 -۔۲۷۸۸۷68)۔ھف ۔۸

 “+2 رو

 -۱۳۱۷ مدظام)۔ نکات.

 ۔۴۵۔ 2۴,۵ مس ٤٣ 7ء ۔٤(۔ ٤ .۸۱۷* >۸مہ

 ۶۱:۵۰ ۔٢۲ مج ر۷ ازم ل اعفماں یی کن سضش
 د۵۸ ۶س2كك ار ۔متجٌ ۔۲۰۸ ( مغفئ )۔ ےس
 ت-۶٣۶۰۷۰۷۷۰٢۰۷٣٣ ۷۷۶۳۰۸ ۱۷ ٢ ( عد اى )۔گالاد تاوکعحس ا بر

 د۶۳ ۶۸۰۰۸۷۵۔۳۶۹۰ ۔(۳٠٠٦(كئ)۔۹۴۷ ۔۵۱
 ۰. ۔م۴۹ ۸۲ ۔۳ ۷۴ ٍ تح مم۵

 : ۰۰۰۰00 رک ا

 . ۔۲۴۸۱غٴ) ا ۔۸۰ ۔۲۔۳۷۷ منتر ۔ نال اعلابر ----

 مس شما زم سم. ےس. (م“ت) ۔۸۵ ۹ ۵

 ۔ ۵۰۹. ٤۶ ۵۰۷.۵۰۱۰۲۹۲ ۔ ۸۔۳۴۳
 ۵۴۴.۵۲۶۹۰۵۰۰٥ ۔٤“ ۵۳۲۔۵۲۰ ۔2۔۱۷)
 ۔ ء۳۱۲۲ .۵۵۹ ۳۶۰۱ ۔۲٣٣ ۔۵۸|۔۵ ۵۸۔۴

 ۷۹۔۸۳۔۷۷۔۳۹ كا ۔١۔۹۲ ۰۳۲۷ اج )

 ۔۲۷۷ ۔ ۵٢۲۔٤٠۱4 1۳۷۔۳۱ ۵۸۳۵ما.۷۳۲۔ ء۸۵۸۵

 ۔۹ ۔۷ ۔۲۲۹۔۸۹ ۔۹ 0 تر ۔۲۰۸ مز
 ۔ء۴۰۵۲ (م۶یا ٦۰۵-1) -ھ6 ۔۸

 مس مس مکی رے )۰ ۵ ۵۰۔۵۹۱٥ معتئ )۔ تا مے

 ۲۳+۵۲۴٥۵۰ از ۔ ۷۵۸ ۔٣ (ممج )

 20 زر ۔ گزار ہک ۔۰۱۵۸٥٥۱ہ۲۷۹۔۲۵۷

 .۳۹۰۱ ام ) ۔تامحدسللا تر - مالا ۔ م۱ ۲۸۷۔۱۹۳ ۔ ۷9۱
 ۵۴۵۔۷٥۵ ٣٢٢ مل عر ۔.کور-- ۔۵۱٥۔۷٠۷ (ئاہاتر ۔۷١٤٤



 2." ٠خ )
 ۔۳۶۴

 ۔۲۷۰۴۳ج )۔ نقل الا نئ

 ۔۳۰۶۱ مانا
 ہ7 ۴ عئاہ 0

 ۔۰۷٥ ( مم ج) ۔ج ان

 ١١۱۲۶غكا ) ۔ وو

 ا مک ۔ ۵۶ ۳م ۳س قا.
 ۔ ٤٢۵۲۔۷٥۔۱۵ ۔۳

 ۔۲۷ مج نیقزالاےت

 ۔۲۰۸ ((م۸)

 ۸۸۴۸۷( مما )باس ارم

 ۔۲٠(طظامر. بالا فرح
 ۵۱۰۳۷۰۱۳۵ ۔ ۷۰۱ ٹر ار ۔ عت اف

 ۴۱۹ ۔ ۲۹۵۔۲۲۹ ۔ ٢٢٢۔۹۷

 ۔۵۲۲۳۷۔۱۴۰۱ )8۰

 00 ۔۷۷٦۷ ۔۳٢٥ ۔۱

 ۔م ال: ہ۱۹ ۔۳۰۱ ۔٢٣ ۔١

 ۴۴۳۹ ۔ك۶ ؛× ۵۰۔۵
 ۔ ۱٣۲ مت )۔ ۔باتتلاد

 ۔٣٣۲۔۱۵۱۔|۵۰ ۔۸

 ۔۵۰ ۶۶۶لکھ

 ۷۸۰۴ "٠ رر ٦

۵ 

 مٹور ۔ۃداہفار بذل) اع-
 .ا۷۰٤1خج) ۔۲۳۸ ۔۲۳۔۵

 وں ۔۲۹۷۷) ۔(۹ہ

 ۔۱۵ ۔۰ ۔۱۳۴( ممع کرلو

 ۔م۲۰۹ ۔۵۳٣ ۔٢۲۱ ۔۱۹ ۔۹9۹

 (م ایر ۔ھ۱۳۸۔۹۲۔ ٤۱
 ۔م8 ۸.۴۷۹ ۔۲۵۱ ۔۔٣

 ۔۵۲۹۔۵۲۷۔۵م ۔ھ٤۔۹9

 ۔ ۷۰٠۳ ۔۵۵۸ ۔۵۸۳۰ ۔۵۳۴

 ح۔۵: ۔ء۳۔ ٤٤٠۔۳

 ۔ا۵۰۰۸۳۔۳۹ ۔ ۲۳۔۱ ( لا

 ۔۳۲۔۵۹٣ ۔۷٤ ۵ ۔۳٣۲)| ۔۹٥ ۔٢٠'

 ۔۴۹۱۔۳۰۱ ۳۔۵۵۹٣ ۔۵۵ م۷

 ۔۸۹۸۔-۔۸.۲۲۷۹(۲ ۔۱ ۔ك۵

 ۷۰۔۵۹۸۔ ۵۸۹ ۔٤۵ ۔۵

 ۰ رو

 ۔۴۲۳ ۔۵٥١۔ما۳ ۔۳۸۱ ۔ س۷۷

 ۔۷۰٢۵ ہ۸۸ ۔۸۵۔ "۵

 ۔۔ مم مو

 (٥۸۸۱ تک

 ۔۷٣۲( وس جر ۔وھگ
 ۔۸ ( معا )۔ بوی لام الخ

 ۔۷۷۱٢۲۷(م۶ج

۸۷۷۲٥٥. 
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 ( ماسک ۔۲۳۷ ۲ مس یھ

 ۔۵۱۷ ۸٤٥٤۔١٤۔٣۴

 ۔۱۳ “۰۱۴۵۔۷۷ مغفاک رمی

 ء١٤۱۸ ۔۱۸۱ |۹۰ :|[۵۷۲-۵۱

 ۔۲۳۱۔۹٢۲۔٢۲ ٦٢٢۷ ۔۸٠ہ

 ۔ م۹۹ ۔۴۸۵ ۔۲۹۵ ۔۳۵
 ۵۵۱۳۵۷۷۔۵۰۱۳ رم .٣٣ ا۷

 ۔۲۳۷۔ ۲۳۷۔١٣۱( ()

 م سم ۶۴۔۳۹۸ ۔۳ 2۱۔۷۱٠۳

 ۔ءا١ ۶٦٦۔٣ ۔ ۹۶+

  +ہ002 ملاپ ام ۔ ۵

 ۔۲۹۱۲۵۹٣۔۲۳۱ ۲۰۷ ۔٤

 ۔ ۵٥۵۔۲۸۵ ۰۸۷۰ ۔۷۹

 ۴۰ ۔ ءء۵

 ۔۳٠٣ك ٤6۔۵۔۰ ۔ ۹۔۵

 ۔ ۵۸۸ |۴۳ ۔۵۸

 ۲۳ ۔م۷۔ ۔۶١ مت ے7

 ۔۹۰ ٣٢٢۷ غا(ایع او

 2 حت جت )١۔١٥ا

 ۔۱۵۹۰4۳۔۲ (مود جر ۔روقخ

 ٥٠ ١٠١٤< ۲۲۰۷۰٠۷۷۷۰۱۸۷

 ۷۲۹۲۰:۳۴٣۴ ۳۱۸ ۔۹
 -۵ف۸۰ء۵۷۰۵۹ ۵۹9

۷ 

 ٤ ۷۰۔ )ك۳غ(۳٣۔ .

 م۵۰۳٣ ئ۷ ٠م سم. ئ۴ ۔۲۳۳
 مار ن7 ۶۶.۹ ۔1

 ۔[۳۷٠١٤٦ ۔[۳۱۰۱۱۹۔ ۸۳۔٠

 ز۷۹٣ ٢٣ ۷۔۴٣۳٣ ۲۴۲

 ۵٥ ما ۷۰۵۰۷٣۶۹ ۔۰۷

 ےس سم ۴۳ 0

 مل ض )-۵۳۴۰ م۵۰
 ٣٢۵۰۔۲۹۹۰۱۴۵

 ٍ جر .۔01۴ ۴۹۶ مع ا2 ۔جت

 امام کرلے ک ۸۶ مح

 ۔۲۷۔۶۰۰۳

 ٠ مان )۔لگرالاو تاومحس طا

 م6۳۴

 م۳۰۵ )۵۵۷ مد رد

 20 مح 2۸
 ۔م۔۳ص ۱( سز ۵۵

 ۵۲٥۔۱۵۱ ( تو

 ۔۰٢۵ ۲۳۳۰۲۳۶۳۴ (م جل

 مع م۴۔ ۔۸۳ مایا

 0+“"""سس٣۸۵۶ ۳۷۱۷ ك

 ٣۹۳۰۲۵۲ ۔٠٭ ما" رو

 ھ8“ ۲۰ ۳٣ ۳٦

 ںیم ما

 نان رر



 اک

 انک اسم شا ا اک ا سيسیسييسس س ۰

 ٢٠٢- ۔۲۳ ( (راببا) ۔٤

 ۰۵۰۷۷6۳ ) کک
 20 فط

 مم عر ۹۴۔٢١ ایج
 -۔٤ے

 ۔۹٢٠٠۲- 1۶(کا < کی تان
 دام لات
 ۔ف۔ ۔۶۳۴ ٣م" ا

 1 و مشک ۵۵ مد
 دو ام
 ۔۳١ )م / ےس ےل ین

 ۔۵ اے
 بج

  +:پِ+۳
 ۔ء۱۸۷ مر ۔جاج

 ۔ ۵۲٣۔۰۱۱٤ عد ئ)۔دصاق۔۔-
 ۔۲

 مر (٣٣۳٣ مفد ئ) ۔رڑوو
 ۔۵۹
 ۔۵۰۷ ( اتر 8ه

 ات
 ۔۲۷  مغدا۔ 0 رک

 خا۰ ۔|م۸( مم )جگ

20 

 ۔۴۳۹۔۲۲۱۔٢۷٤۷ (ئ)
 ۔۴۲۳۔۳۰۷ ا٠ ۔۴
 و 5ی
 ۔۵۰۳ ۳ر ۔الاد ےل او تففخم

 (ةمحرلاود١ ۔الاد ام رکر ۔-

 ٣۳۱۳۳۴

 ۔ ۱١٣ ( مع حر الاول ضا
 .۹۱( لابپ تل -٭۰ا ( مس نا
 ۔۲۸۹ ۔۳۴٣۔۷ اؤر

 ۳۹۷۳ب ۔الاڑۓد ہا تخح
 ۴۹۳۰۲۸۹ ( کا ۴۹۴۴۳۳ ۹۲ ۔.-

 : روم پت عر
 یک حر ےڑض رو کوڈ

 ۔۳۷۷ ۔٣۰١ ۔۲۹۹۔۱
 2 2ھ ”س*7 توپ

 ۔٣۳۱( اب تم )م۲ ( ٹر
 ۔نیکت امر ےگ ےب یک.

 (می)۔ ۔۵۷۸ (غ٥)
 ۔/۱كك) ]۵۰۔۸
 ںی ٹریدح مانے لان کلا
 ۔۴ یر دیے
 ۔روضل ام کلام تاک اک ا

 .۳۳(۴۳۱ج۰

۸۷۷۷٣٥۸٥). 



 

 اک از جر کن اسد یی ےک لاردپ تاماقم ین ںیم ناف _
 ۔1ہ۱ م2 حر ۔ سد ےل تشکرما اے ایہ ےک تاذ ۱

 ٢ م۳۵ مے: تب کے نر لانا
 اں ورغد نیا وک ےس سا. ۵۵۱۔۶

  مند حر ہند ترک +0 و ٣
 ۔۳ وج ۸ ترزم لت ابضو یقابسس رپ

 7" ہوے سہ6 تک تر ۔ےہایکای کے
 ۔ م۱٣ عد ا. ۵۰.۳۸۰۴۷ ۴۴۰/۲٢

 (ماہ+ ۱)2( 8 ۔۵۳۰ ات" ۵۳۷۔۳۹۰ ۔اگب
 ۲۷۔۱ ہت از املا دوا تامص ناظم.

 ۔ےدعو ےک اےس نیٹو - ۵۹۰۰۵۸۹( مد حر گڈ
 یخ ں اش اب کونی وک ما...

 ۔۵۵۰ م2 ںیم ان 1

 ۔ قد یے ما ڈاضلا
 : ۔ے مر

 ۲ ۸( موم جر ۔ سرک تساکو ام ہو ۔--
۳ 7 

 ۷۷۹۔۶٢۷۷ ۔ ۳٣۲

 ۔۰۸ میم جر ك

 ۔٣۱۹۱۳) ۔ال و" ناب الا

 ۔۲)٥ خم ٤ه٤٤)

 ۵(۰ ئ)۔ ےس کوا و می و

 اظنام نواز اض انکی

 (119۱:“6 معمور

 ۳۴۔۵

 باہ کن ادا ضس ئاھدہد_  .ےسکی سا نر قیقننوا یلص
 ۔۲۵٥۔٢۰۷۲ ۱2

 روا ینہ زم اے ناس ےک ین ھ2.
 ۔ںژ ہی ات ش اسے ا بس

 ۔۱۵۷(خ“ج)

 ۹۰٣۔۴۲۹ عم ئ)۔ےہ ابد
 <۵۵۱۷(معمج)

 ےب باوب اگ نل ار دا نص سیڈئاغد
 لا ےس ضا وا رافخا اکر

 --۔--۰×ص-ى-ى-صوں-صص×ح-ے

 ِ __ےے ےس ےس ےس

 کن رہ یس
 ئل ا0ی



 ےگ ےہ

 ع اعد ے سکس سا ےئل

 ست ےک ۔ےای ام
 ۔۴ما ۸ ( مایا
 ۔ےٌزب تے لدض ہر

 ۔۹۱ ممبر

 یر ے ای اد مم ےس ماہ
 ا۵۹ كا۱ مر۔ےُذأ ک

 ۵۱۸ ۔[۵۵ ۔۶
 دور ۔ےۓای نام ہانپ ےس ےس.

 ۔ا١٠(ماپیانز ۔۵۰۸
 اکا نشان وک ایپ ےس ائ.

 -۰ ۔ ۹ ٢٢خ2)

 ۔۱٢۲۷ 2

 ںیم انب لوک ییاقم ےک ا
 ید ان اک الی وا ےس
 اک یل کی وک اب
 2 ۔١۲۹((۳۴,٢)

 ما مرا اے کا انہ یک ا ۔-
 2 ۔۵۹۷ ا۔۷۰۳
 ےہ اج لرمےس ہا کت دا فوخ

 ۔۸ (ممئ اتر

 1. جاب انرو ےب ض نے ا /

 ( ماس ج ) ء۱۸۱((ضبا)

“۹ 

 ۔۲۰۹۔۳۹۳۔س۷۶۰( مک ۸

 ۔۵۸۰ ۔۴۳
 ہا ان کس روا کون ایسا_

 ۔۲۵۵ ۔ا۰ ۔۱۵۷( مغ)/

 ا ٣۔٣۷٣۔۱۹۷(ص ۵ )

 ھ۴ ۱٠۸ ۔۸٦ ( نار

 ۔۵۳۳ ۔ مالی ۔٣۳×ػ٣٣٭۷

 تباخاطلخ یا نرگس چکر یا.
 ۔۶٦ مدح راگ 2
 دا ےس اکمل ےک اتا یف

۴- 
 ۷۰۷۳ص ۵۶٤ّ)۔ےس لیکر زر ھ97

 جاپان ارض لیک کک سکو ےک یا
 ٣م5)-ھ۹۱ -.- ھ۹۰6رور
 ۔(۲ ۂش جر ا۰۸٠ ۔۸

 زاضر اکیلل ررضوداے ا --
 ۷َ  <ص

 ۔۸٣ ۱حج ۔ ںیرفاک
 ےس ار ایم ایا اک تالع اتم مات

 ۔۲۳۲ (غم ٣ز ۔ےہ ییا

 ۔۲۱( م2٣ ) ۔ ںی

 اک انکے تالاب ےس کا 1و2 ---



 - (۵٥۱۷ مد جر بکر
 ہا ۷٢۲۹م ت)۔ ۔۵

 ( ماما ۳۸۲۱ مالکی نر

 ۔۲۵۔۸۷۲

 ںی رضا کمان
 ا

 تم م۳

 "کت اذ کر نکا وی فلخ تھ

 ۵۰ جر مسخ
 (فا7ا ضا در ۰)2

 سس ئ6

 : مضر. باطماکے کر
 ا٢(۔٠۰٢١۔

 نئ ںاترربع رارسے_ںيا
 ٦۸۔ء۵.۵۵۔٣٣۔٣٣۔٢ا
 ۴۲۹۰۳۸۵۔۲٣۳ ۸۰۔۲۵۵۔۹۰
 ۔۵۲۵ ۲۹۲۳۔۵۹۔۹۱

 ۔١۱ ما ۔۷ ۔۳۳

 ۔۱۹۲۔۱۷۱ ۸۹ (*ہےء<۵۰

 ۵ ئ.۳۰۳ ۔۷٢٢٢ ٢.١ ۔۵

 ۲۷۸ ابی ت )۔ ۸ ٦۹٠۶

 ۔ ۱۳۷۰ ۔۷٣٠۳۔ ۲۸۵۔9۹

 ۔ ١۵۔۲۲٣ ۔ م۹۲ ۔۱

 ٠۲۰۔۱۵۲ میا !:

 "2 ۔ے تا کت دابعا سس
 ٣۶۰۲۳۴۰ ۹۰ -۵۴۔٣۷۲۔

 ۳٣۱٠م ۔ظ موم

 ۔۴۴۵۔-۹ ٣< 016۸٤

 ۸۹۵۰ ۸۰ ہر

 ٤ ) خلا (٣۸۱۔١۱۵

 ۔۳ ۶۳۶ب ور
 و ۶ك

 ٠ مس سر ٤۶۔

 یا درک اک ا اسلا.
80 ۶ "// 

 ۔ ےس ار اح ان انک گم کس ا

 ۔۸ (م2)

+0 ۳ 
 ۔۴ 2 0ر

 لئاخرلب ںیوودبنم یا نو
 مس مر ۔ےہرامذم ۷×٠ ۳۳۳۳

 وس سار کے سر اک جل.
 كي ۷ 2

 ___ ۔ےاھز کر وکں وبفٹش و

 0٦ 2ھ200"

 ھ ۹۳



 ۹۸( مس جر ۔بلطل مک

 کوی فنی دا کنگ ےک ا.
 ۔1۹۱۔9۰ رم شش رہ

 ردا لا انت نام کئ.
 کما کح طر ھتاس ےک ا
 ۔ےہیوشو کل ولاو ۓنکن امارت
 ۔ا۴٠ ا ما نم جر

 راہید انا دلا وکل ودنب مکحےنپا..-
 خ ٣ر ۔اگے ایڈ بیل

 ۔ا٤٠١ ا ٤٤|

 تغانتل وو لے تزاا کپ ا ۔-
 ۳ ٠٦۷ غععت 2

 ۔۰۹( ۶ر

 ۔ےناج وک یار کن ار
 ۔۲٥٢۲ م)

 اکڑ ے بس ید زم یک ا
 ۔۲۱۳ مین٥ ۔ےہ تمل

 ےرڑاو نان ق لو انا وک ما...
 ۔۲۲ (خیداب ار ارگ

 ۔۲۸۲۔۵٣۴٤ (٠۸ لابپ ات

 ےالاد دام مو ےس لڑ ررامجب _-

 ۔۲ (م٤ذ)

 نام اشرف یک ےل ےک ےک

۷ 

 ےہانرک امر کت کا و
 ۸۷۰-۳۴ ۵۵۱| مت

 ۔۲۲۹۔۲۸۸( مر ت)۔ ۵۹۲۔۹۱

 ۔ سال اھ ےل کام ری

 ۔٥۵۰((۳ 2 )۔۱۸۳( مفرد ئ)

 ۔٭۹٠(غا2)

 ۔ ےرنز ےک ا نان تسادءا. _ -
 (مابب ئز ۔ ۵۲۰۷( ید

 ۷٠۲۔۷۸۶۷

 ےس کلام اک ورک شرع وف
 ۷ ت جر

 ےک ت اہ یک ا ال اک الا
 (مر ٣ر ۔ے باک امنا

۰" 
 ۔ےہ قی یم رپ قول نا و تن

 (مآار ۔ےلترتگرلا

 ۔۳۹ ( مابئز ۳۴٦۔۲٣۷٣

 ۔۲۹۸ ۔۴٤

 کلام کل ور ٹشڈا ل وتر شے

 ۔۲۹۔۹۳۹۳ | رم جر ۔ ےہ
 لم لاک یز جیب تمحد کن ئا۔--

 /((5)-۔۸۲۴ ( مما رل ۔ےہ



 ۔۲۴ ہا۔۴ ٣ ےہ

 مر لی او اک ما
 ۔٢۸(مود یر .بضقرکرز ےس

 ےۓرر/پز رن 7 ہل تتس
 مت تر ۔ےس اکے ےب

۲۴ 

 نادان رکا لواوم کش

 ۵ ( مست .ےس امام
 ۔ے ۔ءا۹۔۵۹۳۔ ۵9

 ۲۸۸( 5ر

+۸" ۶ ۹۶۳ 
 ماس۳ ۸( مس ےہ یت
۳ 

 رواں فا لن ےس تھی اکا ا...
 ( مم2 ئ)۔ ےب مامام رگ

 ۔۹٣ اب ت) ۔۵۳۰ ۔ ۶۵ ۱
 ۔ےئالاو ےن رک زد تہ عھ

 (ماپ “رد ۲٢٢ مٹ

 ۵,۳۰۸۹۳ ۳۹۲ ۔ ۴۹۱۔۳۳

 ج)۔ے ۷٣ قِك
 ۱ ۔١٥ ا

 ےلول رت, دب یاد ---
 (ما بر ۔۹( مت )٤

/ 

"۳" 

 در ۵ و0 ١
 ۔۵ا ۷ حر

 تیابتےا ہبکاکے ناک امت.
 ۔۵٥ ( متدو)۔ ےب بوت ٴ

 ۔۳۷۴ ۷۳٣۔۹۵۹

 ا اٹ ےسےن ٹپ یغکاپ ےس سما
 ۔۷٤۲ 0 جر

 27 ں یب ید آی ےندازص وج ۔- -

 تلہ وتر ےس ےل
 0 م٣ ۔ ےاد
 ۔۵2۷۸ ۹۰٣۔۷8۱ ۔۸

 ۔ا١٠١ ار ۵ن

 ۱ 5ےس تنا یر و کک ا ۔-

 19م ماس مچ ۔
 عاجز .اگر افغد یکن امشم کن ما.

 ۔۱۷٢۲ ما ۔5
 گاہ کے رام نام یک اپ

 ےہ ۓد قزرزل لاغلا
 1-7۸ ( مار

 لاش روا ت قر لام اےک ما.
 جر ۵۳۲ )لاج ۔ کک

 2 ۹< ١

 "نو رو اےک و تی

81 
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27 
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 تہ رد ںے ہے چ

 "م۳

 “ت) ۔ےئااک ےس دا2 را

 2٦٥٦۹ ۔مھد۔مدم (ئ

 ۔ےیا نر ے ناک نے سا.
 ۔۵۹۷ (م ئ)

 ۔تاناضا ےت اد پاشا ۔۔-
 ۔۵۲۷۔ ۲۸۸۔۲۸( مور

 ×۷ ۔ ھ۷۷۰۵ ھ۹۰۵۳ اک

 ۔٣٥٤۴٤گ |مای٣)۔۹۳۱

 ۔۲۲۸۔ ۷٢٢۲ك( ۷

 ( مم یر ۔ےہ قل امخاک عامل یو
 ےس (۰-۔۵۳۳۔۳۵۸ ۔۷

 ۔ ۰۰۷۳۲۳ ( ماما

 22 اھ و گئ اسلا نہا.

 ۔ ید ںیم کہ وعشیک
 گیم ۲۹۴( یر
1 0 

 ۔ر ٣:۷ )مح جز

 ناگ را لا لت
 ( می“ تر۔ےانل دا۷

 ۔ء۵ ٥۸۷۸ ۔۷۸ہ۔۵۹۳ ۷.
 سپر. پان نوں دم ا

 -۳۸۲۸ 27 م۳

 ۔۳۷۵۔۳۵۷

 سا روا ایکادس کن الا ےئل ما.

 بتلا ےس موم ڈیز جے

 رک بب لسان سلاد سا

 ۔٢۲۰ ( تک ع )۔ ےدرکر :

 ہریش ون یر وا سوامی
 جر. الا لاک اک

 ۔۵۹۹ ( حج

 ھی. ٣
 ۵۳.۵۱۸ ۔۱٣۳۔ ۸ہ(مئ)

 ((م'ج ) ۔۹۷۔۹۰۵ ۔۹٤

 ۔۱۵۳۔۷۸

 ھ5۴5
 ۔۲۸۹ ۔۹ ۔۳٦۲((بدئ)

 ( م۳ رک سض سا۷ س۲۶ ۔ ۹۳
 ۔ ٦۷۸ ۔۵۸٦ ۔|۲۔۸

 6 ۔ء۱۷۔۷۸۹ ۔۹٤٢٣ ۔۰

 ۔1+٣١-۔۲۲۹ ۔٠۲-١٤(لاپآ

 ۱۔۳۹۲۔۳۹)[ ۔٣م ۷۱

 ۔٤ مکمل ھ۵
 ۔۵ ۲۹ ۔ك۹۲۔ مہ ۔م كم

 یم امر و ا اگے زس انہو _ و

 ۶۹۷۷ 7ل ےل درار

 2ان و نیت باہر/ںول اظ

۸۷۷٥٥. 



۸۲۳ 

 ۔۰( شر وارگکن وک اک ۔ 1+ مور کر امام مقدم ر/ھ0 ٴ أ روا ےرپ سارا نکے اناج ہد : ۔۱۸۹ ٥٠٢۱ ٌم٤ٗ)
 ٣۳ ۔۹94 تم ئ) ۔ےہ نون اکی نکے لڈید ش تپ : بام اے وم ےس یر تاک کا. - ۷٣۔۲۸( غاَك

 ۔ےان و اسے ںوول ت فذ تہ ہ۔ہ۸۔۸۳۰ ژ م۷(
 7۳۵۸۔۰۰۳۴ )مرتا رو مسا ۳٢ ۔۷
 یا ان ںی مما یت ےپنش یم ھ۵ ھ٢۴۹۷
 ۱ م۱۰۷۷ م۱

 ںیہرزولں واد رنگے ص ھ -  - ۱۔۵۷۴۴ ۔ ۶۰۲۳ ۵ك. 0 ۷٣گ ام ۔ےسنلئاد ۰ڈ... ضرور ےہ کال ےب فاضل ایک لا ۔.-
 ۔۔٣ 2 (غا )۵۔۴ ۵۸۰9۷۷ ۱

 نارواانز کن یر ںی مو * ۲۵٣۔۳۸ ۳۰۷۹ ۔
 ۱۱۳/1 6) ان یا (لورئار ۔۔۔- ۔۷۳۴۳ ٦ ۵۔۲۵ یر نر ۲٣۵- میک 5 ھ0 ۶ ِ ۱ ۔انڑکن ان نس وکں وخناف ہو ر ملن ا پا د تالا وس ۱ : ۔مھ۰ حرا مس : ن ۔|۹۵ ۔۸ ۱ ترک بضغ مک اےس ےس ۔۴۷۳۴۷ ۵٣٣۔۳ ا ۔ ۰۶
 غدار. لیبل زربگ اتم اتر کا ںو ارے رض اصلا ۱ -_- ٥۵
 ۴۴۱۔٢ 1 مم ماس۲ ۔ء۸ مکر“ ےس

 ںواوزازار لام سس ق زم ہد - نام را: یکن وکورادر کین وش ۔--
 ز۷۱( )٤ ھ2 قرار ےلاد۔فاُہ ہو از ۱

 ونڈ لوک فش امردا نب ےگنردد وو ٤ 2 ٠
 _ ۔۵۷ ا( ارگ 6,

 مول
 او

۸۷۷٠7 



 ہا

 ۸ذ۵

 ۔انھن ین اوکنں و و

 ۔۳۱۷۳۳٢ ا۔۱۵۳ )2ٗ٤2((

 گولے یکن فت ےک ب ضخ ےک ئا
 ۔۵-۸۲٣۱ ۔٦٦((فض۶ئ)

 ےیانز کت لوکں گول و زکاپ فرض ہد ..

 ۔۳۲۶۲ئ)

 0 و
 دام. ےہ اماں نب ماممنوف -

 ۔۲۸۲۳۲۷۱۔۱۹۲ ۔[ہ۹ ۔۳۴ ۔٣

 ۸۷۔۷۵۲ ۔۳ ۵۳۔۳۷ م۹ ۔۴

 (م ۹۴۷۹ ۵
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 ۵۸۹. ۷۰.۷ ۳۳۴۔۳۳ ۔۹۱۔٤٠۵ك

 ٤٣۰۱٢ ٢ ا1( ا۴ا )۸

 ۔۳٣۸۲۔۷۲۲۔۴۸۱۔۳ +۹

 ۷۲٢ دا۔1٤۵۸۶ ۔۲م9۹ ۸۲

 ما قبل تک شاپ ےن سا
 ۔ ( سج ) ۔ےہایک

 /,.ئھ ت۶ 2 ٢
 ۔۲۹۲ مفت )۔ے

 ویئ ھ٣
 ۔٤

 ارەک اب الاد تم کنز ایک

َ 

۸0 

 نار کں اتا یی سم
 (غ“ جر۔ےناڑڈ نام کیڑے دام
 1 ۔۱۵۷۹ ۔۳

 انگ نزوکے ڑئام نام ےہ یک
 الو یپےس را ابدماے

 ۔4۳۲ ۴(۲ ا )۔ے
 ۔ ےب اسرار نوکع اسلا نوا.

 ۔۳٥(۹۲۷ ) ۔:م۹(غئ)

 ے بر ردا گلا ام اک املا کی.

 ۔۲۸۱ ۔۲۷۲۔٢) ۔٣ ( شد

 ۔ م۵۹ ۔٣٣۳۔۳۴۹ ۔۳۲

 ۔٢۰٠ (ا() ۔۲۹۷غح(2)

 ۔۵ھ۱١ ۔م۹۵۔ك۲ ۳۔۵٥۵٠

 ادب, ربوکن یز انلامس ےن ایا.
 ۔۴۸۰۔۹ (مور۔ےایک

 ۔4۳ا((ھ“ )۵۲۵۔۷

 ۔ہ۸ ۔۵۸۰ء۔٢۲ ( مات

 ۔۵۸۱-۔۲۹٥۵ ( ےگ )

 227 "سم"
 ہ٤ مس رز۔ ےایک ا

 مسا اد کلام اک تم اٹھ --.

 ۔۵٣۳۷۔۶۴۱

 مٹ کاما تاک راس ٤ھ اھ



 ت ۷۷ ۳٣ ۔ےاڑم ا2 روا

 ٣۷۲۴۲۵۵ ۔۴۳٢۲۔۸۹-كء۷ ۔٢

 م۲ ۔۲۹۸۲۹۷۔۲۹۲ ۔۲
 ما ۵۔۴ ۵ا۔۲٣۴۔۱٣۴< ٣۶
 ہ۸ ۵۲۹-۵۳۷۰۰ ۔۹

  22(ء۔2٤۔ ٢ہ۸۔۲۸۔ٴ

 ۔م۰۳ ۸٣۲۔٣۲۴ <۱۵۳۔۷۲

 رہ م۴۸۴ ۔ ۴۳۲۔۸۲۰۷ ۔۲۲
 ۔۸٣۔۳ ابی )2ھ

 ۔۴ك۷۹۔۹٥۲ ۔۷۸٤ہ۔۸٢٤۔٢١

 -۔۵۵۱۔۵/٤ ۔۸٢٥ ۔۹

 ۔۔ ۵۹۸۵۷ ھ۸۰٣

۸ 

 - ۔ےدر کرن فکر
 6“ 9)۔ ۲ (اتل ٴ
 ترس

 ٣ا ٣٣۔

 ٘ اد اس ےس دق پے کا.
 تر ۔ے

 ۔ے لاگو نان اکر رپ پ2
 ۔ا مم ۔۲۰۸۷٣مك)

 ۔۳۸۱ 1۔۳۰ 6

 ۔٣٣(6()۔۳۴

 یکن 072 اس آو نیز اوس ےس یا

 - بلط ا۷ ڑی ناس آے ا.
 ۔م ۹۔۴۸ مر

 رگ روک ں ا شرر ارگالم
 ضم سینا

 ۔ےہ کلام اک او ی ترپ
 تویہ ۲ئ )
 ۔۸۱٣( ماہپ 2 < ۶ح ۲۵
 .:۵۲۱ کمر ۔ ۵

 ۷س ۔ے کام کم یف شک.
 ہک ۔۵ ے۵٣
 ۔4)۸

 ۔۸ے ۱(

 ۔ سی یک کالاو رک اگ
 ) (۲١٠

ْ 

 ۴۴۹.۶۷۳ ع)۔م۹: مج
 (مایی من <ک۴۱۰۰ -۰۸۶
 ۲۰۳۔۲۱۹ ۔۲۱۸ ۔٢

 رپ تاذ کک ا کال اما ایا.
 ٗ اکے ا نرس ورم
 .. 6ٌ ٌٗ تے مکر
 ۔۸م۔۴۰

 دی -فھولم-
 ناف 2خ وا ان وک



 ھے

 ٣٣٣۔٥ مضر

 ۳ھ ھ٤
 (ظا۷)۔ اٹھ مم تر فرط

 ۔۵۲٥ (م۷ ۳٤۵) ۔۸

 [5)۔۸٥۵ ۵۱۶ اب )

 ا
 ء۴۹ (۳ع ات ا. لالی ےب کا.

 ۳۵۵۔۲۱۹ ۔۳۹۔۱ ما

 ۵۷: ۔۵۵4 ۔م۵۷

 ران نرپ وصف ےک لوک
 ۔م۹۵ (غغءئ)۔ےہ ین الا

 جی انخخاکل ا ؛ ےہ زن این ےب ہشف -

 یف دمخلکڑل
 ۔٣۲۷۔۲۹۸ و ج) اہ اع ہر

 ۔۳۷۰-۴۷۱ (لاچب ک۴۳

 ۔۵۴۲( مءا) ُ

 ۔ لڑ ود جت امالققغا ےک یک

 ۔۲۷۹۷ غرا)
۶ 1 :2 

 رداقمب زیر دا ےہ کا ذنفم ہد ___

 ٠۔۵ ۔۱۳۷۲خث۶رع ۔ےہ

 ۔۲۸( مج) ۔۳٣۶٣۳٥۵

 ۔۸۹٠۔۴۱۳۔۲۹۵.۲۰۵ ۔٣۳

 ۔۸٥۲ ۸۳۱ دا ن۶۴

 ۳۷ا ۴۔۲۸۲ ۔۳۷)

 ۔۲۷ مم ار ۳۴

 ےسا ایا ی انکو نام[...
 ھلاےس یت دق فکر ١

 ٥٠۵ (غیایز اناج بس: و
 )مج ئ ا۔۳۸۲ ملاکر
 ۔۵۲۹۔۵۷

 ۔۵۱٦ | مد جز ۔ ےہ ںی ئاخ ہو ت0

 مشیر ۵.۵ ۲۴(ای تر
 ۔۲۱

 ۔ ںیہن سما تاب یوکے یس ےک کا
 .ظ ۵۸۶۹(مغج)

 مے اٹ رض:داررہاک --- |٢

 ۵۳۷۳2 رر. ےہام ےس

 ۔(۴۷ ۔م۲۷۔۲۷۳ ( ما جر

 : ۔۱٢۲(ء)

 یو کمو وف کے ےک
 ۔ ین لم[ و و
 طا( اپ اتر <۸: مٹر ر

 ۔۸۸

 ۔ انس یاب فو کے سانپ کئ.
 [(ک ى)ء۲۹۲۔۳٣۲( میر ح)

 ۔(۸۸ ۲( ماہ ٤ر ا٭

 ان03 1610



۸۸ 

 یارک ںرھ کک ×2 فر اکتٹللف--
 ع۷ م٣ انک ای ٰ ۔(ءھ م۸۶۴۶“
 نور اک نک پک کس ںیہ لوک ترک کام

 "۳ر0 ۔ا× ا مشق نکا
 ت۷ لسانی وکک یا کا ما...

 او ۔۵ (م ار عد ابر۔ ںی ت سز س ییا

 ۰: ۔۷٦) مور یر ۔ےہا لا پاکی ا... ۔1 مس ت).0 ٦٦7۴۵۰۴
 ۔ںیھن ال اب اکے وکی س ےس ےک یا. ۔ ےۓ یک ا اشد اب کتاب ٘

 رم مور .٠ م۸۹۷۵
 لکم ےس ےہہک یر یئارھ اکشے ۔۵۵۷۸ ۵۱۵۔6. "۰۳۹۸ ۔۷

 ۔ا۳۷٠۸۰٥ ۷ م٣ )۔ےب ن7 و ۴۔۰۶٣ ۵ا کام
 ئی ٦ ۔۵۲۰۰۲۸۵ ۔٣١۔۸
 "۹ھ 6< ایا - 2ت 0

 ٘ ۵۷۸( 2 ]۳۹ ضر لیا کا ۔
 تین 2/7 200" ال

 70" 77 ٠ ما ۔۳۸۱۰۔۰۳۸۰۳۳۔١٤۱ ۰
 رم ۳ -۔ وم ۔۹۲۔۲م4 ۔۸
 رام ام ٣گرا یک رام تزغ م۷ منشا 1۔۷٦۹ ((۳۳)
 م۷۷۷ ٦

 ٠ مٹ ما" 7000 2291
 < شو وس ہللا تر اا۹

 )رر لم ۔۲۷۲ (می ا. ۵1۳۔۸۵ 0
 ٤" ٍ ١ و 2ص ۰۵۔٥۵ ۵/۷۴۶ منت تر



 ۔۳۷( مد ا. لیون
 رود لوکوکت بسم وم لا کک اےس

 ۔۸ | عم اتری

 تے ےک

 7 ۶ی 0
 ۔۲۹۲ ۔۸۲۔۲۸۳۔۸۷۱ مار .

 ۔۸ (م"م۔ ۳

 ( مکا ۔ئ۱ ۳ ۵۰٢

 ۔۵۷۔۴۸۲۔۲۲۷۔۵٣٣٢۔۵٣

 ۔۳۰۳۲ ۔۲ ۔١٤( مینا

 ۔۱ ےک 27
 کلام اپن وا تع ایس کن الا.

 ور

 ۔1۷خ۳5).ےاتر کے امہ اپ -
 مشیر ۷۔۹ مس
 ۰ ۔9

 ٹراد اک زا ہا سان اک مک _--
 ۔ء۳۸۱((فات)۔ ےساج انہ

 ما ےہ اکو سا مد یو

 : ۔۲٢۲ ۲9۹۰۔۷

 ۔ےنال لہ لۓ تمراپا
 ےس کی ھاب کا |ت او ر

 ۹+۱۴۳ (مب٣)

٠ 

 ." مر

 ئی ٹر
 ار۷( رپ ۸ (راا

 ( مر تر۔ ےد ےب در نان ےہا ےیرہ

 ۔مك۲ا

 ۔ یک  کالاد نک دوام کا.
 ہا اما ل ابصتلاب عفلے جس ہو

 -۰ م۵ د۶۶٣۷۷0۵۳ك)

 توحاکمامن ےک لپ ےپا ےس
 ۔م ۵ منت رک

 217 انرکاھب اک یف

 ۔۸١ ۷(ان ۔ 1

 ےجر وا ےر[ضاغم ہا ےس وو
 ۔ہ۴ (مغئ)۔ ےرازسےجام

 ۳٢٦۔۳۳۷ ۔٢۲) ۔|ہ۷ ۔۸۱

 لامت) کن اوکں وگولےرردا یا.
 ٢م. ے امہ ناک

 یا ابر لو یکو س یامد
 ((26)۔جآہ لے ری

 ۔۷۶

 027 ںیہ انک عام.

 انا ہد کب سور اعا

 انن003161400



ًَ 

 ٠ (١۵۸م)

 ۳۵۶ کر ۲۵۰ -1۹
 ۵۴۹۔1۹۲ ۔٣ ۲۴۔٢٣۔7۱
 رسم مم من ۶
 یی ساز لوک ان و ناس

 سز ۔۳۹۰ ۷ مغخاکر۔
 د۷۸ ۔۵<: ۔۲۵۲ ۱۹۲۔۸4۰
 ٣.٢٠۸ ۔۴۹۔ا۰( (را4ان)

 ۔ےتمر گن گنرؤاترزق اک لا ۔۔-
 ۔٢۲]۔۳۹ ۔٣؛۔٣٠ ن۸ا

 ۔۲۴٣۔۲۹۷۔۸۲۔۔۷۳۲ ۱ ْ
 ۔م٥۵۔م۵:۔م ۷۹۔۷۳۵۲. ۱

 ۵۱۳۔۵۰۷۵ ہ۸۸ ہے

 :۔۵۵۲۱ (۵۵ء ء۰۳۱۷
 ۵۷۱۔۵۷ ۔۵۵۵ ۔۴۰ ۱

 ۔۲۵۵ (ہاف ٣) ۲۳۲۔۳ ۱

 مضر الحال وصی.

 ٠: ۔٣۳٣ ما( ) ء۷ ۔۳

 ء2۷ 2ھ
 اکی دتر ق زر ےس نام ےس اور

 ۔انربں یگ نالھناغل
 7 ا

 ےرز ےک یا زر اکر اخ اجر چپ.
 ۔ءا٤ غم )

 7 ۔انما 2 ٠“

 2ي حر ےیاممام ام زر ےس جنا

 ۔۷ ہ٤

 قزر کول ے کر قزراناوو

3 

 نی و
 "ہہ 28

 (م ام.( مدد )۔ےچاسکب ٌ
 20ا ٤۴

 ۔/۸۷۰۰۷۸۵۔۳ +42۲۰۸۷۲۷۷۶

 ںینب لاط اک کت
 ۱٥۵ رات ہوا

 ٦ ہ۶۶ ",(۰

 ٴ ۲۵۔۸ مس رد. ےس لم ک
 | مٹ ےہ اد یت یقین ایکو --

۲۴ ۵۳۵2۲۳ 

 ۱ ۔۵۰۲۔۱۳۹۱۳ )۔۵

2 
 |/۶ 2]۔ےرج ا ےس ام

 - ےئاف یم نیز اپ پک.
 ےن ےک وے درک ١

 را سےرُمگ ور

 تیر سہ



۹ 

۱ ْ 
 : ۔٤ ۱

 ھ77 ۱ ۵٥
 ۔۱/مش رے سال او

 ۔۲ ا

 ںیہ روا سیا تا 2 ٠٦

 ٴمغ شئر ۔ارانب ٹال ایم
 ۔٣۳ ۱۰

 ۔ ےہ الع یف لیڈر
 ۔۸۲۱(فدك)

۷۹9 2۶۷۶۷۶ 
 ۔۲۰٣۔مكمس۔۲۱۸ ۔۱۷۰۳۔۵۰

 ۔۵۳۳۴ ۔(۹۰ ۔مم ۸۔۳ _ۓع

 ۸٠۴۔۱۷۹ ۔۱۵۵ |٢ (ما)

 ( ماہ۸ ۔۲٥۔۹

 ۔۲۲۵۔۲۳٢۲۔ ٠۳| ۱۵٤ ۔۹

 ۔۸۷٤۔۳۹۵ ۔۹

 2 ےرجاب ےس لام ےک اوانم امت ارم

 ۔۶۸۳( ھا )۔۴٢1(مٹئ٣)

 (۷۸-۹٦ جرم ٦۔۳۲

 ۔۵۰۷۔۱٢٢۲۔۲٣

 حل ےررداے نرس ام ارب

 ۔٣٣۲٣مغا ا ۔ےت فناو ےس

 ۔ےیان تن رلاکا ےک لال اما

 ےس

۸۰0 

 ۔۱۸م۲۔۱۷۲۔۵٥۱۔۵۹ (مٹرے)

 ۳۷٣۱ ۷۰٣٣۔۲۹۵۔۲۸۹ ۵

 ۔٢۰٦ ٢۵۷۔۵۳۷ ۔ ۵

 ( م٣۶ حر ۵٣۔۳۳٣٣

 ن٢۸ ء۹

 ۳ ۔ء۵۔٥۷٥ ایر

 ٣۳۰۔۵۰ ۔۹ ٣۴۵۰۴۴“

 ۔مہ۹۔۳۹۳ ۔۵۷٣ ۴م ۔ ۹
 ۔۵۳۷۔۵۲۷۔۵

 ہار باس سش رو ئ7

 01 ۷١ا( مور ئر ۔ےانتکر

 070ھ۳۷
 ۔ے لان تو ےھت ںی ےک یر سس

 ۔۵۳ گار

 ۔ےہ نام کنی یکے یھب وو

 ۱۷٤۰۰۱۳٤٣۷ ٣۳۷۳۲۳ مغعا)

 ۔ا۱(م+ا۰پت)۔۷۰۷ (مم۴ؤات)

 ۔۳٢۵۰۔(٠| ۔۷٦|۔۲۳ ۸۔١٤

 ۔م مم مس )نو

 ےس

 ۔۴٥۵۰ (

 شا ہو ےںووآرے لوف ا ثان --
 ۔/۹۱ ۱ٹ ئل: ےس یر



٘ ۹۳ 

 ۔٣|مایئ)]۔۰٣۲ ۳ك ) ۔ںایئاشفاک ورم کما
 "و ٤( تآرِگ)

 ۳0 0م 22 ْ
 ٥ رکا ے ےک واک اب کاما. سکو ایم وف مز حد
 "ھ۳۷۷ ٦ ۰//ص

 .ں افزا اےس رک اکے سد سا... .
 ۔ہہ۵ ۷خ )- ۔م ۵۱س: ےیفاک تان اک 2

 نینزِاے ںوقزرب ضر ئور_ رناوت انکار فل ےک سئا ٠
 +0 ۵ ۔ ۰۸٥۔۴۰ ( غم” )
 کک ےک سا اچ ود گنا 2ت. سود ؛ نامے سا کا بس

 اا۷ مس اک ۔امکک یک م۸( مس رےہ یکتا
 زر رمکوم ےسانرد مکا تپ لةفد ْ مگ-۷۶ مک

 ۔١ك۱غ جز ےس منا ۲۶۱۰۷ ۶۴۰۷٣
 ےک ےس عنانلا یا ٹی ےنامآ ۔۵
 : ۱٣۸ م٣ )ایٹ اکرم ِژ 7 ۶2٦

 تا سیم نشر کالا ےئامج ا... لسان: کی او مے ہرن.
 ۔۵۹) م۳ ):ایےی ا ت۔مہ٭

 ۔ ےس ےک کن امس ید ںی اد ےن اپ بساوس ےک ا.
 ۳۹( ناک ا۔۴۳۸ ۳ )7 سو )"

 ایک منا اون ای دات و ٠ا۸۸ مار. ےرککےس بس
 اک )م۸۷۳۳ وو ۱ باک

 رس ٠ از وج پآے او پا و
 نے ور ودسئیکر ۔ےرکواپ ےرکم کی اک



۹۰۳ 

 ۔۲۹۳( مح ا ۔ےےہ لہاتررث
 6 ۳۱٣(ابن ۔۳

 ۔٣٣ مت ئرز ا
 ا٣ ی)۔ےہا(])ہاسر قا نشر ۱

 ۔م0۲۴
 ۳٣ )ےل ات فرد ے ائر 2

 ۔ء ۹4

 2 سا کد اہ ایدد آیا ےن تو

 ۔۹۰ مم “جر

 ۔ ںیم کن ایش کےس کے ییا.
 ٘ ۔۸ ج ک)

 ےک ی وینا اکر اھکت شا ےھت ےن ایک

 ںےر رک اعےبہلوس
 : ( ۵۹۰:-۲۵۰(غك[ )
 1 ۔۵۹۶

 ییہر عل لوکےس تردغفکا کا ۔۔--
 ما ۔۱۹۔-۱۱۱١۱۳م ۱)٤٣٣

 ۔۳۸۹ ۔۳۰۲۔ |۰۹ ۔۷۷۔٦ ۶٠٢

 ۔٢۵۲ ۔۵۰۰.۳۳]

 ۔ نین نام تاب وے لے ک یکا ۔--
 202 ۔۹غك ر

 زد ےس از چرپ کن یو نام
 دا۶ عصر. ےن ی

١ 
۱ 

۸۰0 

 ء٢۲ مار

 ۔ ےن اوہ پکے ررامم ےکانت انار
 ۔ہ۳۵٠( مم ج)

 (5)۔ےاتگگرئا 2 تر...
 ( میا - 2۳ “<۴ 3۹ ۵۔)

 ۔۲۹۹ )رش سز ۔ے٠٠
 نقاو ے کجا یکں ول ہو

 (م اک ٦۸۶. مسا ۔ےس

 ۔۲۵۷ ۔۸ہ
 7ئ727

 ۔۰٤(مط جز ۔ااہ زم املا
 لوک ود :ےہوکن سا ملخاکب یب _-..

 (مسح)۔ ںیہن بیل لا
 (ما ہا ۔۲۹۵۔(۲۹ ۔۲|۔۹

 ر٣۔۲۹۔۸

.7 
 لں ا رک لوکل وسر ںی
 ان ها تسرہز کئ اش

 تك جر بیت ر رر ے

 ۔٢۲٢۱۔ ]۲۱

 تامرللا 27 یاس فرض وو.

 41:4٤ (مك٣) ۔ےانزکیھک
 7 )۸۸( ۸۷۲مر



ٌ 
 ۔٣ما۔۳

 ۔ےہ ٹاک ےل ےک ترضلد تباعم
 ۔۸٣٣((ج ا )
 ےۓئا تاعم ک2 ےد دت اون ھی

 ےر كہ ہر ےک رزا ےاا)

 ۔اکمےد نت یار فوکے :

 ۔۴۱۲۔۵۔٣۱ ۵( )

 ( قل ضم م۵
 ریز اکی لک اک الا رم فش تب ماط :

 ۔۸٠ ۔۲۹ مم“ .ےباد
 رضا کیسا ےس نو انکے نج : 7ر :

 ا ا ۷( ہے کانت
 ۔ نئ سر کت باس ما...

 ۔م ابا. ۴۱۶(
 تر اب اش داب قو ےک ت ایف.

 ۔٢٣۲ (غمآ) ۔گڑب کا با 
 "َٰٰ""ئ مس ٦

 سک. یک تام انذخا ےہ ےک
 "22 مسا م 9

 ٘ '' ۔۵۲ ء۱٥

,/" "'" 
 ماس ےس ادراک کین ا کل ماہ

 ںااو زمزم ےس یکدم یک کا...

 ٤ ۔ء۔4۵ مس ت) ۔ےہا مڑ
 - یر مان الاول کی ا

 ۳۷ مس اک اک

 ٠ رم ٣)۔اع اسی
 ۔. ںیہ ے یب یک ئا گول نل ام رش ان
 "عر

 رکرگمووہل زا بمضغ اک کار ایج
 ۔۱۲۱ مح )۔ ہار

 سا عد کیا نام اما نم اھت

 ںہکےلاد ےن وم سروے
 ۔۲۹-۱۵۰۔۲۸(م۳۰ تر ۱

 ) ۲۷۱۷۶79 ١
 کراس ل ادفا انا ڈاک ت آ

 ۸س ام ات ثٹرئاڈ اک زی
 باصاکن یمن وا لامعا ےک فہ.

 ۔۵۱۳۱ مک ى)۔ےہ ےذ ےک سل

 تھم
 7 ی۳

 - ۳ سار یگ الاو
 بوقت ےس اف انب یھی پھ لت ایما

 ٦ "۷ اب
 مم میر ےباہہ--

 ۶ کیس کس جچگجیہ جج یف عم پک ںیہ چیر یاسر
 ان00 161+۸



۱ 

۱ 

۱ 
1 

۱ 

 ,۔۳۹۱۔۹

 ۔ےا امن زاود ناس نیزوو

 ۔۵۵۱ ۱م امین ۱

 . مکس ںی اپ ککے س باذع ےک سما.
 ۔۰۷٤ (//ابائ)

 نل اضاتفاط نک جل مامقم ےک سا
 ۔ےھ۸ ۲( عینک نیا یی کک
 وکل طا روا ےہ انایکدر کت کئے

 ۔۵۷ |ملابب 2 )۔ےاج دام
 ریل اکے سرکل ام تعا ما.

 ۔۲۲۳ ۳۷٣بی ا

 حر ۔ ان ےک دوا ےئانہ
 ۳۲ ام ارب

 ےک
 ۔۵۱۵( ا( )۔ےہادڑالوا

 زر ے بات ل را ھ0

 ۰۵ ٠7 (لابا و ےب

 اپ انا دا واک یا.
 ۶ مگر ۴

 ئ۶ ص۷

 1۸۳۰۲۰۸۳۷ م ایپ ائر ۔ ےس

۸۰0 

۹۵ 

 یا۷ زم اکت انالخا ےک وکول
 ۔٣۳۸ ۷ارب نر ۔ےس اکا

 ۹ 2ج )۔ے انک لاکم دن وو

 ںی ا اک ا ا
 (مغ اب رےہ لاس

 ۔ہہان۸ ۷۲ر تحت جر رم ۹۔۳۸

 ؛ یوم ال ےن صنف انماکے ما
 ےل اس لورا دا لدرٹفرک

2 

 نم کراس کام نے.
 تک یک شی وک

 انرکا ہک الامام کر ےک ا.
 ۔ںیہک یا اھت ا ید شا

 ۔۲٥۵ ال ۔ ۳ ما
 ۔۲۹۹.۱۰۸۔|١١٤4 مک ٥

 0"0"“*"م"× نا
 ہ۷ کر۴۱٣ ۔۵ (غااتا

 ںیہ سکس لالا راقم ما
 ۔۸۰ ۳۷۶۷م ابی ا ۔ ےد فلم

 رے ےساو ےگ ام ابر ہب ہو

 ۔٢۲( ملاپ بر ۔ے

 ہدابز اگے لاج کد یکن لالا ہو
 ۔۹۴5ر جس برق



۵ 77 7+ 
 -۱۴( ایپ کر اک

 رض ےک از کوک کت امماک
 ۔۴۸۵ اپ کر ےس ست ٴ

 الغا ےک ےن وم لئامن ےس داب اک ا ۔-
7+5 

 ۔ ےہاساندزکےس ےہ ھچک کا.

 د۳۷ مکا

 نانا ےک راس ےک ایا اوکپ آپا
 ۔ےارا مہم نم ام ےس ےرطمر ہ
 ۔'ا(غاڑیذ])

+۹۹۹7۷ 
 ۲۲۸۔٢٢٠( اہ رےہ

 ۔ ںیہن اض اکر یسک
 ۔۷ ۱ما

 "سہ 9۲
2 0ٰ 2 

 ۔۳٣۲٣۱۴۔۸٥( ابی )

 7لر ترس رس ٹک سا 0

02 
 ۔٢۴۰ ( اب تر ںیڑنانلاشا

 ا۔۵۷۸ ۔ ۶٦9

0: 

 رن ابتر تفخم ناف کا سا...

 دم یورک
 لوک ا نر کم انب ورنہ ےناوش ٠

 ما ما کا انک ین ہداما
 ٍ ۔ا۱۴ك

 تے یت
 ء۷ا

 ۔۳۹ ے۸۰

 ۳۷ا اہک داران ےک کا
 سر زا کدے ککے ییا.

 ماتم تہ اج کور
 یکن زلامنلا ماملے اچ بہہ

 تر مم
 ۔۱۷ ۔۹ ما

 اتڑکت اب تقیہ یم شیوہ ہش
 ۔۴۴۹۔4۹۱ ای.

"۸۸+ 
 ۔ا/ا۸تناب+جت) ات

 کل دعر وا تمگے اتر کر کم ہے
 ا ( ابتر ۔ےہا زکام 5

 , 7 78: 70 
 ۹ء۲۰۹ ۱/باب )

 ٣  ۱۶۶۶ہہ. ,,

 ھے

 ان0۵ 161+0۸

 ۔ےےےہہےےہکےچئگہی ا یوم ست مے سش ون ہر ےن



۹ 

 ۔۹ ١ا ایپ ۓر۔ی وینا

 ۔۸ ۱۰

 ھئھئ"ھھصٹ مم۳
 , 7۸ا۔7۷ب ات ےس مانا

 زصئت العانم مامت در کت ماجخ_ت_

 2 تر ۔ےس اب ےک

 ۔۲؛۵مرسج ر۔۷ ۔ہ) ۔ا
 ۳ک اک لام مانود تاک

 ۔۷۷٥۔٣۳۹ ایپ جز

 فتاو ےس کیری کل وا وھش

 ۔۳: ( مار رح ےہ
 ا/۵اب5)۔ےہاتکر ام زمرہ 2ھ

 ۔۳۲
 ۔ا ا( ابا: ےہ طط رر ےہ

 اپ مر ےہ ناک تما
 ۔و۲۱)(رتس ج۵۵۱

 ےک ےن ہم ل ضا تشرغم ہر یک لا.
 تا / ایپ ئر۔غامز

 ںورظشنر انے اسد نٹ ہد 20

 نار ےکں روا ےب کلاماک
 (مبئ اتر ۔انناع ین و کوک
 ۔ادم مشن م۸ مو

 تاغح اے یا انہ نس وکس ٹو

 ے لب رح ےک تان اکا 1

 انکے مکے اہ رگ یم

 ۴۸۴مر ۔ے
 انضاہوگن ہں یہ ےل اموو

 یک اےس
 مرے تم وکرکے انا وو

- 

 ۔ ےس الاد ےگ ال روا ناس اوس

 ء۶ آی :ے براک ناک

 ۔ ۶(ا ایک اپ ےن وو ام
 ایوب سو کدو موقروادوھت

 ۔۴رئ)
 ۔اسک ا یکوکں وین لےن ا

 ۔٢ /م ار

 ۸۶ رکا سامان آں اینیھک قد ۱

 "تاحال یاد انکو محرم.
 ۔۷ مر ۔ےہپزگ

 انک لاک اوو سد وک
 ( 2 تر ۔ےاببلہ راب

 ۔۵۳ے۔۹

 ۔ےبلطم اکے ند رخ اھ اکا ا.

 یک ٣)6 س “تر

۷۷۲٥٥). 



 ما کد ےن وکرکے اد وو
 یک ں وو ےک روا کا
 ۔ ٣۲ رہا ۔ ےسان رر

 ما 22 اک ۓ رکودم کا
 7 ۔ك/۸۰ 9۹

 اک نے اے اج انداز لا ےسیت

 ہوے میر
 ٰ ۔ھ 2

 نیم نو رکن ام نےنض ما...
 2 جر. اما اب

 کردا ا نوکر کے اما شیپ تر"
0 

 ۔۹4 گام

 لوروا تار مہر
 سا جت الاض لا نیلی

 22 میک. ںی ہٹا

 ۔ا۷۵ مت ۵۱۹.
 ےس تر آم ول کل گول امن لا. ےہ 260 20ر

 ۔۳۴ (رئور ےایدرکینمضم

 "ھ1 4
 ہ٢۳(

 "ہہم ٹھٹھہ: ٤٥
 (٥ م 2

 ے ناوکں وگولع ود ےک تمایق ہو

۹۸ 

 ء۷۵ رک مرآ یل تاک
۳ / 7 

 00۷ه
 یا ںویروا ںوفلاضا ےن ھا -.

 ا۸2۱۳ ج5 ایک ےک گن
 ی0" "

 و )2ھ
 تے ا ےف

 ۔٢۱ ۔ا2] رات
 ۳ یکن لا نیٹو

 .۳۶ك5ٍ یک ےس نا را
 02 لیک نند ےک یا .٠

 ۰۵ِ ٤
 ےس رپ لوہے یم ےن ا.

 ۷س یکن زا کار نما
 ۷۱۷ جر امن نام کون

 ےاتہامپ سکو کن ولوسر پا ہو
 ۔۳۸۸۱ ا ۔ےاتررا ا

 رہ کپ یک دھوپ ہیخ اچ ےک

 ۔ ۸ (6ہ8)۔۷گۓ ان لام ا

 دل وع 2ر رم
 0۵۷ 71 ئر۔ےالاد نر

 ہ"ہ ۵ ۶ 9۳

 ات 0

١۷۸۷۷۶۵۲۰ 



 ۔ ےس ہت جج تا٠وہبیج جج ور زست۵۵..ف+ .+.۹ًْصحسپ

7 
۹0 

 ۔ ۴۴۔ایک اج النم ای
 ےس سر 2ا 2کے ہا یل نت یا

 مم )ےک و ب لام کھل ل سر
 ۔۰٣۳۷۰۔۵

 تووک سیلفی لا لیکن

 ۔|۸ ۵ہم جا ۔لاطق

 ےل ےک سار یل اہ ےر رب ےیل

1 2 
 ۵۴۴۔۰۸ ۱ جر

 "7-8 ی۳
 ۔٤ 2 انا ےہ مے

 ےاوےڑلر کوہ فافصوو _
 2 ے انت رضس نر ي

 (٥۵۷

 ںیہ فاعمز ون یف ئ0

 ۵۸( ۔اگے رک
 1۰۷/۴, ا)۔انتت لو خ لام ے تا ا

 لان ےس یسرانززکں وین یی ا فت --.

 ۴۶-۵۸ 27 را ےس ا1/لأ زرگ

 دس توپ وکلا ےن ین
 ۔۹۶ مک ۔ای

 کک شکم ےس ترے میا
 ۔٢۲ ۶ ترا

 کم اظلےک تارا وے ما
 ایر کا ناس ل رعروا نزاو

 ۔7۱۷۔۳۴ 00

 [(ھ٣که0 ٢
 ۔۵( کا 7

 ےل ےن اخےک لانا ےن یس.
 ۔۸۹م تر۔ل “ورک

- 0 
 ۷-۳۷ 2 ۔ےئج ئے لدع

 کل وو ل ابانن تاصت اض ہز ---
 ۔٣۳( تر ۔ےااھگد

 2/ص "مس
 9ھ" ھ7

 ےک اد ےس ین یک سز

 لو ائ و 2
 ا

 2 2 نی
 ۔۵م۳ء۱۲٣۔٢ا 2ک ۔۵۷ا

 ٤١۹- اب ۔ےہالا کلا کفر...

 ۸ھ ۔ یا کدے نل...
 ۳۹۲۰۳۹۱۔۴۷۰ ٣۷ ۔۵

 ۔ ۵۷/۶۳

 کے وہم لا ےک اس وم ےکللا

۸۷۷۲٥٥. 



۲٢۷۹) 08٤(2 

 پارے لا اک اسلا.
 ٣۱۔

 ان ڑ روا ےہ اینالا۷ نام ابد لا
 مات گلا ۵۵۱۱

 تقاف ار نو ا یک یش عامل.
 ناپ بالا ہو ےرک
 ۔۸۹4

 --- مالا لم سس الا
 ( ان .۰ مج ان ۔ صف اکغ لا

 ۔۴۹ (۰۲

0+ ٤٤۳ 

"22 
 ۔ھ۹ مک ںی کیک

 لینا ا سیئام زد مکے 2
227 
 ا ۔۲۰۷۰۳۷ 24 عر ۔ےج
 از تک نار سما یب قلعننی نا
 ۔۷٣۔۳۰۵ ( مربی ر

 نر _ ض00

 ٹاہب کفن ےک ر مر یل ئاماوپ ےس

 یار غرفو تعا ایک با
 ۔۹ (لئاٗئ)۔ ےس لا مک

 29 سس ٣
 '۔۷٥ (آلااج)

 ۳ +9 + 
 ۔١۰ لئ لدرس اک
  لاورطظل روا تمام کریم

20 

 اخا ا کاید قر روایات اما.

 " ۔۷۷كوا تام
 کن سکس ٹین

 کسے تمام سط
 دا ہا گ

 'نالخاکتئاما کم لا لت _ ٠
 ۔۲۷۹:۱۹ ( لڑا ئ )

 لاوساکا/ تمل اظفل ےگ ےک یا
 ۔۱۲۵ (لات)
 2ھ ھ7

 "2 تام نم 2ا

 ٤۵ دار

 اک اذا ےک 1 کے ا
 ۔۷۱ (لماا لاوُعا

 2ست

 دعب



١ 

 ست. موم تی کاما گا ۔--
 ۔۰۵

 ۔ تم کاال کا یک کش ا ما ےک

 ۔٢۲۹( مع

 زن اض کا ٥د اک ام _۔__
۷ 

 ۔ا۵٣١۳ ا )۔ سا الا
 تئااخرزوا'ناما×رگرر

 باتکل ما
 (٠۵٢۴ زبر عم ظسھب

 ۔۵ھ۳

 ے ۔ور

 << اطسواسسما

 ۔۴۸۷( می کی نعم ےک ایا
 2رہ

 "و 0

 ۔بصتات رامص )او ماون) و
 ۔ ١ ل2ا

 یکے رکا ادصاپ کب صنمامما
 ۔[١٤ ( لڑا ٠إ ۔ تہإا

 56ٗ)۔ دام ایکس تن کر ظن
 ۔۹

 تر ہنی

 اس کسے نام ںیئایخد عامل.
 ےہ یہ

 ۔ما مشت سر. ایا
 ےک ناّوىاروے ترمود رنز کان -

 رزگتقو وج ےس یئکیکر قم
 إرابازک نا اتر ر
 اک فان ےن عا !ترارئاےۓ

 م۲ ك۱ مشت ری نال

 ۔۸۵٤: ۔٥۲ ۹۱۸۰۔۹

 قوم اکل ۰ک اشلا اےک اتم.
 : ٹک ا. 27

 یر واہ لابی سکا ںیم نامنئا
 یڑاض زانی

 ۔۲٥۔ا ۳ قر

 اپر اج ایل رط سسکیامتما نلامنلا
 ۔(۸۳۵ مس تے

 یی
 261 کی سو روا عار ذ

 جان روارلہ“ امام و ےس

 ۔۸ 6م شش تر اتآئا

 ۔ ۵4۸ ۱

 ٗغاہرزا کروا _ جال وار _ے.

 گا نے ناسا ہک تار

 مم” تر ایک ئے رکی گلا

۸۷۷٣٥٥. 



 ٣م ۔۴۹٣ػ۶ہ ۔۷

 ۔۳۷۵ ۔ ۳۷۸۔۱٣

 ارہظاسے رر فتررقم وکن اضلا۔--
 ۵گ تیں لخڑٹرڑا اگ یک

 "2ت
 ےک ےک لیتا زم ٣۷ املا:

 روک یش زد
 _-- یتا لافسا

2“ 

 ا نالی کر ا
 "ہی ٹھھھھپبپڑ ۵۳

۹ 0800200" 

 اگ لی یکہ مر وا کرم
 ھھ ۔۲ 2

 و ا
 ںواونر کم اک کان دردفا تر 2

 748۸ 2 لک

 ںوگولرب ڈراما تخح کت م ایف ---

 ۔۲۲۷۳۲۷۳( متن (

 مضر لاش کروا

 : ت۳۵
 ےڑ آے ںدڑاس فور ےککے امامت

 تے مم۵ مل ۔لام اگ
 مے.کان ترضح ںی انم ےک لاک ۔-

 0+ صص717
 ۳8۶ ی۹

 "مم ھھھ87٦5٦٦آ
 مل لاش یک رت رغت
 ۔۵٣ ۔٣

۲ ٌ۶" 
 ۔ لام کلام ےک تناطل

3 0 
 نے وانا ہار وا اب تما...

 ۵۱ س تر۔لاحل

 ۔لا تم یکن وا ےک او ےس خ_

 وک )

 نںولو اب کیا ےل ےک ںوتنر اند
 0310 ان جر لام

 لئ سد فرار
 ںیم گن ز الا تیا اکا ما.

9 ۱ 



 ۔٣٣۳۔۲٣۳ ۔۹۷ ۷9 ( غار

 ۱۷۳٥۲

 2 اما وو -
 ۔۲۳۰ ۔۳

 تر کر سو یع لا اند
 ۔۸۵ ( مور حیرت ما کیلا

 رصضاخط ںی دا ےک تاب ایما ما.

 ا 2

 لب 2).ترزخ کر ےل ےک ما
 ھا

 (نیننلا مار راس ما
 “سب

 ےن - نحراعغا

 لام ہن ےک اول اساس مانو

 ۶۱(کا ۔ نیٹ ےس

 رانا ےئاو ےن ونتم یاب

 ۳۹۷2ا
 7 ےک تان کن لاس رایوئا

 ۔ ےھت طو یم برعوپ تان

 ۔٣٣ (م(۷)

 (لوا 2ب اھ ند اکر انا مات مالعما
 ۔۲ ۰ +۲۳۸۰ ء۲۱۲۸ ۔[۷۳ ۔٣۳٣

 ۔7۲۲

 ام رقیرط ام لی ہیلع لا لسندم
 (لوا2)ءاھنفاکرر ایما یاس بے
 ۔۲۲۸ ۔۹

 ےس اکر ڈر انال نام ائا بس _..
 ۔٢۲ ۔۲۳٢۲۔۱۱۹ ۔۵ ( لڑا ئ)

 ۔۹6 (لاائ)ۓڑلت غل تل0"
 ( لدا جز ۔شاکت شہلا ا

 ء۳۲۷٥ ۔۲

 ۔ےہورما۵ا 22

 ۔۷۳ (لڑائز

 ۔۱۹۲۱ لو ۔ شام ےک انا.

 باطاکۓ رگ بت ایر ےک ير0

 ۔١۱ (۵8ا)
 ۔۹ لام .4ت یب روا ماکلانل]

 ۔انال نامکمل لا
 ۔۲۲۳( لڑا ی)

7777 
 ۔۲۷ ( لڑا )۔ سامنا اہک

 ۔۱٢ ل2ا ۔ کراد مڈ کلا.

 اننل03 16140۷



٠ 

 /7 2 “ھ۳
 ۔٢۲۵ ۱ لڑا ن)

 نیلندراو کے آو پن.
00 

 تقاطا کن ا مایم ےک تعاطا کرا
 ۔۔۴۵ لاج )بلاطاک

 بنا ئاھب ےس گردن یک تو
 2ی ےر ہت وقد 1

 ۔۷۷ (لڑا) '

 ۔۲۷۸ (لڑائ) ےک اہاک
 700 7 ےۓ 6 کلا
 مالی لیا مس )مال اریلخ میااما
 مالکی نو مال اہل اھ
 ناروا گرہ ,بشار ارادا
2 0 
 /مالسلاربلع حل مالس اہ لم مک

 تار ۷اژزِل آددا ملا آ
 امہ نلار وا نام ایک مم ےک ےک
 ( لڑا )۔اناب این کرام
 ۔۷

 ےک یی نوا با ےل بم لا
 تر ںوور

 ٠ے تک وا می باک کالا.
 ۔۵۷۱ | لا ۔تایطع وک
 ( لڑا 2)۔ایگا ےس نند ھش -

 ت۷۹ ۔۔۲۷۸

 نواز امور سا 0801 ےہ
 ۔۹
 ھ٣ 996ص
 ۔۷۸ لا ت)۔ںیر ےآ
 ۔اراب اج ابال کم ایا تک

 ۵۴۴۔۳۸ ( لڑا
 0 ئ٣

 ۔۵۲۷(لزا جز

 ۔۵۳۷ل وا .انرکر ضر وفا اکا...
0 2- 

 ۔۵م (لوائ)
 ٹل ےل ےک ںورادر کک اک
 انت ےگ ےک ڈرا رب زافا
 :۵۱(لڑاج)]

 ۔۵۱ ٣ل وا 2)ر ےھت الحکم بسم...
 20 و تلبشترب ایزدوکع ا ےن ات !لئا٥)۔گ کوے اسلم کا تک

 ۔۔ھ۷۱۷) ابر" ۔۲

۷۷۸۶۶۰۰۸ 

 تھچ داقز مح تان

1 



 ٴ

 ےک ٹک -

 < تا ذانات کت رے تیرے نلا
 ۔۵۵۳( لڑا جر

 ۔ کمار انا ے راس ںیم رن
 ۔٢٢۲ (لڑائ)

 ۔ ےب تمم الہ الڈدنب تشھب یکن ا

 ۔۵۸۲ م۲۷( لڑا جر

 ۔ ئے رک او وکیل یس اوسم
 ۔۲۵۷(لزائ)

 یکے او ےۓل بور اب بلب

 ۔ےتے اد ےنرکٰ صر
 ء۵ (لل6]

 لرضو کرو لل ور بعاط _
 ۔۲۹۳ ( لا ا۔ تب ا

 ۔ ما ا کا اک نام غان یکن ک٤
 ے۰ (٣۵۳ ۵ئاج)

 کس اوگم ھم نون ا یت ا و
 ۔۵۳۴۔۵۳٥ (للا ٤ ).ےئ رد

 ایکن ے انے س نویس
 (لزا ح)۔ب[ےبر ترگد ہذرک

 ۔۵۸1/

 ضا از نہایت توکد کلا

 ۔۵ (٣۱۳۴۵۸۲ لڑا[ کد

٢۵ 

0 ٢ 

 نیا اسردارارہش نرس ینا اکا

 ۔٥۳(لوا5). تام اب اب یک

 ۔۴۵ہلوااج)۔ یک ائ نا

 ات
 زوصح ي ماقما  دابز اکی ک۔ ۔_

 مراکز دال ادا
 ۔۵۱۲۰۱۱

 لاد یر تلہ ے ترطلارڈ_-
 ۲۳۱( لقاج)۔ باک
 5 گر سک ضرروا ات

 ۔۷٤ ( ۵و ا)

 ( لا: نم صم یک ٹلام ےک نار وک
 ۔ء۷

۶+ ,۰ ۳ 
 ۔۸۸ میئر ا

 رو 0
 مم عر

 ۔۸2(۲۳۲ائ)

 کو اکم لس یلخر لا یم ںیم یا



 ے ےس ےس چے چے ج جج مچ ے7 12 کک

۹ 

 ۔۸۵(مردئ)

 ۔ ایکٹ پیا.
 . ٣ (م را ی۷

 ۳ -+-"۸ 
 ۱ ۔م ابو ۶

0 2 2 
 6و ا تام ۵ج

 ۔م ۷ما '٣۴1۔۰

 و9 ص ٰ ٣
 ۔ے کردئے و لنا
 رھا

 ' د۷7 لیک کامیڈی ڈا.
 منیجر. تقلاط ٤ نون
۰۰۰" : 

 27 ارم ینا
 1ء۵ھ۹۵۔4۳(ن)8) .
7 + 

 ما مو کی
 _ ناعکمے اون او نم ام ےک اے

 ںی کپ
 ۳۷0۰م
 2ےک سو".

 و نیم 1

 نانا
 )لا نیم راہ ےک ناک نم

 ٠۔۵۔۳

 - ضادوا تیقیم یکن ا ایڈ تانتئاک
 ٴلداو ر. قوال 22
 و قضا س1۹4۳ ۔ 1۱۹۲۷ 4
 ۔۳ء ۱۳۵۰٥9 شارع
 ا۸۱۱۸ -۱۸۲ مت. ۸

 زم امن موم ۔ ۰۶۷

 1 گ 7ھ ۳

 ۵۰۷ (م 7۔ علی
 ۔۵

 راہ قفس واقف کی
 ۔۲۵۳۰۱۰۰۸ ء۷۲ ۳۷

۲۱۱۵۸۰۳۴ 
 7 -ھ

7270 

 ۔۲۹۲۔۲۰ہ (۱٣١-۱١۹۰ فراٗئ)
۱۳۶۵۹۰ 

 تم 7
 ١ ےا کم از اف اےس یل اکا ما.

  اے کس یک زرہ دا ےک ایم
 "۔۷۷3٥۲) ۔اھ ایکن مال یم او

 ے٣۳ ل0 ا

ْ 

: 

 ڈک

7 



 رح

 ۔۵۳۸۴ ۵۳۵۔۱۵۰( ٹ2 )

 ےس یا 2 اکے لا منا.

 ۔۳۱۹۔۷۷ ( لڑا ئ)۔ لم ٹلخ

 ۔۲۵۷(۵۔۷۸ ۔4٤٠٠ مضر

 رپ یب تانم اک ناک اسلا
1 2 

 ۔ھ۶ جا ۔ ےالازاو

 ے ںلؤلرڈرا لد "۳۳

 ڈا کلپ اسیم لن /لںل وو

 ۳ تک ۲

 ور تپ 2

 ۔۲۲۷ ۔۲۲۵ ۔ا۸

7 2 
 ترع انب بسا اہک

 1 و درک کرلو ای

 ۔۵٤۲۷ ۔۵مك

 اما کے اند ےس وت وو

 ۴۴۸۱ اپ .تلیض یک
 ۔۱۷۱ جر

 باطن پسر سط کن الا.
 ٢ ۔ء میسر

 رض تخامن امریکن اسلا.

 اتر ۔بلطم اکے اےک
 ۔م۸۷ ۴۸۲

 تلابمزام اگ نر کک ام نی

 شریک کپ ںی ی کرانا
 ۹۲۔۱۸۔١۱ ( لڑا ۔او ای

 مہر وبٍبمأ ا تیل سک ما

 ۔۵۵۷ )مج ) ۔٢٢

 ((رابباک ۔ئاس رام یک لخے سا.

 ف۔ ۔۲۸ہ۸

 ك تیا یک لعل ےک کا ےسدپل ا.

 ۔۸٠۲ ائ )۔اء ( لڑا

 .۲۳۱۔ ۶ث

 2 ایک ار حس اے ون

)۲۷۰۵۰۰۵-۵۰۷۰ 

 ۔۳۲۸۱ راہب تر

 ((س ام فیاحخا دم ایک رم یب اند
 ۔۵۹۱

 ( لاک )۔ تر کت الخ امت
 ۔۵۰۵ ((225۷) ۔۴

 ضازخا ےک وتش رب تقالخ یک ا.
 7 1 - 

 جرداھکم السا بہر لصا اما ا ۔۔۔-

 ۔٢٤٤) مٹ )۔١۱)لوا



 ۔۷٢۲۔۸۵۱٥ ابنا

 اپ رکی ط ےک ا کیئامد
 (ڑ۳2)۔٣۱۰لاج)۔ ےہ اہک یش
 فر ۔۵۰۸۔٣۳۔۲۵-۔٤+

 ال یشن رس ا سیب اشد ھاگکداب
 رپ ٹن وکو یس کس مار اما
 ر۳۳۵ ضس ےس ۳سا 2 ا ۔ےی

 تاخیر دکن اسلا روا عن امفلا
۷ 791 
 ۔۹+( مت ر

 ۔ماقا اک شراطلف وا ےس یا.
 ۔ا٤ لائ)

 ئتسورزروا ںنئالص کک ا.
۳۳۲۳) 

 ۔ روضت ی الس |اکت اوامم املا.
 5 -٣٣٣فضثائ)

 او( ھا۰ یف میر نر اما کیا.
 ۴۸٣۔۱٢۲ لوائ)"

 وہ رش حرط سو اک
 ۔۱۷٤٥/۔ابپئ) ۱۸( لوا)
 ےرض وکٹ ےس مالسا 2

 ہ۶ کے اج ف یاب ں رب ہا
 ۔ا١| لئاّئ)

7 

22 7 

 ان۵ <۵ ۳ لا ان اوم یب
 ۔۱۷ اپ 2| ھ٤

 ارادی روا یاس یلھکاک ا.
 ۔ ا

“8 ٣ 

 کک جر. الا ہور پاک
  ۷۔ ٣٢٢۔۲۷۵ ٣۰۴۴۲۴۰۱۴

 سررور ۶۷ ئغاشلا تاثوااسا-
 20ھ ۷
 نس پا ںیگوکع امصم ےک انا
 ۔۱۷۲( لئا٤ ا

 ۔اناھلا سود سنلا ںیم تر

 ٘ ۔۸۳٣ لو جز
 او ےب بک تپ سیم الا

 ۔۹ مر ےب سی نت

 بصل راد دو کپ ا ٹاس ےکادف
 ۔۲۲۲ ( لڑا ئ)۔ۓہ تا ا

 ۔ ( ئ٥
 کرامات کال روا تاجخ اک ئ۲

 -د۸۸۲۷۸ (لئا6ر۔ ےس
 ۳۳۔٣٣۔٣۔۵٢۵ ( عفو اک) ۔۰

 ۔۳۴ ۱۳۔۹٣٢ مو حر

7 
 تر

۶ 

 ا
 ایا 0
 ےک

5 
 5آ 8

 ب ا
 ڑ٢



 ےس ںیئو ار سکیقرت یف نا

 ۔ا۱۵(مغث۶ر جر

 طاغ اکے وم راگ را ےک _
 (غمەئ) ۸۸( لزا یر ۔ررض'
 ۵۴٤۔۵۲

 ٹرےۓرلب یگ راگ ڈا دس وو

 .۵۹ ا )ایگ یار ت

 ۔۳۷۰'۳۷۳۷ ۔۴۵۱ مس عز

 + بااط کت سالواز ترطف یک گا

 ۔۴۵ہلڑاًّ)

 ہوا6 اہ توا ایر فزککا لا...
 ۳۲۹۔۳۲۵ ۔۲۷۰ نئ )۔۲۵۳۴ .

 ((ج )4۲۷۔۳۹ ۔٦٠٠ ۔۷

 : ء۵۹ ۔۳۵۱۳۲۔۱۳ ۔۲۹۰۔۲

 ء۵۷۷5 (۵۵ ۔۹
 و 9

۳ ١ 

 نکل اد نم گدنز کما.
 ۔/٣۹ لئاٗج)۔

 اکہ انا پا الا ےکر ور وکی خم.
 ۔( لدائ )ہال اماساک
 ۔۳۷۲

 ےس یت خم خان دھن اک یا.

۲ 

 ا

۱ 
۱ 

۸۰0 

 ۔۵ٹ۴۶۲۴۔۵۳۳( لڑا

 تام ال اک بش ےک ےک ا

 5 ۵۳۷ لنا جر ۔تاالعر

 2 تہورشرایم کے 2 [/بتکنک

 ۔۵۰۰(لڑائ)

 7 را ارب ہا ہک مے مت

 ۔۲ ۵۵۔۲۵۷ ( مٹ ٹا

 ۔ےہ لٹر اڑجا وشام ما ا...
 ۔۵۲۳ ۵ھاج)

 7 نیزوکل کا ضا ےن [(۵
 ے اٹک سا اےپالیچپ

 .۵۲۵۷ مس نر اگے ام اشڑی
 27 ایگاپوکغ اسلا ےیپلا

 ۷ تر ےک طوفعم

 ۔۳٠۲۰ ( “ط

 ہیک : رر سس سے جدا مو

 ہد ؛ایکا زا بیر ط

 ردافنےرگاپ ٤گ, :راود ایش

 ٢۳۔۲۹( ےک جر ۔ےہ

 ایاگآ رت نوک املا
 ایکن یلاو سیٹ ا جاگ

 کک اس اےس یا کد اے امام



۱ 

 گے ورک تا ے لا تقی ما ای اکے ا ایک ڈک
 ۔۸٣ ۔۳۰٣ مت تا ا۰۳ (٠٢| ت ۔بلطماک

 ۔۸۶۳ ۔ َ صو اکڑ دا انا تے
 را اے اکا ایا اد وکلا -. ۔۷۰۷ (كلئا نل ںیتقی

 >- ںویع ام ددروا کر رم سکت زم تاک کفر اک ا.
 ضر یک تاک یک یکے سرہ ےک مت
 0 ۳۷ ا ءاوام ا کل ۔ ےک نر ادا

 یکن لا سم لا ںی کغ انلا_- وو مساج. نامے کنز کاما.
 ئروک بسر اکو نوا راج ۔۹٣ ۰۔۳۹۷ ۔٢٣۲ مرا

 مم۴م من انا ۔ےہ ۔ ےس نوکر یا اک وتی.

 ناروا تال اوم فیاض ۔اءا۔ مم ٘
 لاک اکی شکیل ےک تاف و ھ7" ۵٣"

 ۸۹۱ رےہ ا اينایکن یر امضاک نا

 +4" ٢ ۔ہ۵۔مممم(مش ر
 7٦ نوھتم تعاب ےک  ئا وک فین.

 ےس سضنوم می اض اض و_. ۲۲۹۔۵۱( شا انب
 -ھ۷۷ |لوا )۔ے لک ادہپ اگ انبں یہا ماغوپح اسم وک ما.

 ا۷غ ت) یک ار کیس لاتا ملف
 ہ۷ل وار سض کود یک ا. - اک ےل کے وک لام یشن
 ۔۵٣٣۶۷۵٣ ۲۸۶ مش ر ُٰ ٤ر. ےسایکاہک 2 و کوم

 ۴ یس وا قیام یک ا نھ ےنی سرد الو ےس لوکی ما
 ۴ ھ۷۷۱۷ا تی یاس روا نار گر ییئااص یک

۷۷۸۶۶۰۰۸ 



 روا ار اا,اکبرےئا الا

 ہاو گی کار ار تقفیخت

 1۴۲۹۰۵۲ ۵ام ےس

 ۔ ۶
 ناز آل ا یرایغاد ادا(.

 ۔۵ ۰| لواتز ۔ےہ
 ۔ترابفنل عل ہےں 2

 ۔۹۰[ من ۔۹ (لڈا٠)

 ۔۳٦|۔١۷٥ ۔۴۷۸٤۔۹

 ہہی مم و
 مس“ 001 اد کم ار ۱

 ۔۲۵ہ

 ےر بس لیا یار الا.
 تاک 7کا ا غ انب ہڑرک

 ت 4ھھ27 1
 ۔۹۸١٣۔۳۴

 ھ1 ۳
 روتے ڈلاوکپ اے نا ہدرک

 انب ےس نو ین
 4 مت “ر

 ڑا ےک رش اوم وا ںومنوخ املا.
 ۔/۹۰ لڑا ئ) را

 فئادابے لائا ٤ک اش ار لا

 ا

 اک ا ای کب جے اس ےک
 ٹک جر ۔ےہ ام

 یم ییا ںیبشسش کل ل لانا
 ےڑ اکے روا تول

 ء۵۸ مشن جر ۔ ایف ام

 ۔م ا ا”
 یمّسَرل زا ل لاطفےۓ املا ---

 ںوھنپےکن اب شس اک ار ئا
 ۔ ۵۸۰ لا ) ۔انلیمھکن
 ۔۵۰۵ ۔۱۸۔۱۵۔۴ ( مئیر
 عم () ۔۲۸٦ ۔۵۰۸ ۔۵ء۷

 ۔۵٢۲۷ ۔۲۷۷ ۔٢۲ ( (لاُب ات ٦ب

 ۔۵ 0۸۔۳۲۹ ۔۸

 اض کا 222

 بئاکز زتم بیڈ رم نںارگننائ ما
 امام کل اتا ےک ا جا

 ۹۸۔۲۹( مسح )۔ںیر ےررک

 ء٦۷ م نر ۲٢۸ (ما/)

 ۔۲۸۷۷(۲٢ ےک 6ز
 ہن ناک ا ںیممت عطا کا
 ا یل لام ان کک ا دا ےب
 ۔۵۸۲ (لزائ)۔ عامل انا

 انکم ار تر اوم عام ایس ےئل ےک یا...

 نیں 161+0.



 ۔۵۸۲ )اج ر۔ے الا بکا

 اون ےامزابم بوت نیا الا

 ۔ےرک شب ںیم شو

 ٣۹۔۱ 72
 تابرد شے کوئ اسلا اپ ےک لیلا.

 ۔۵۸۲ لا جر. لم ظاھب
 قلت دام نیا اک ت نج ناسنلا

 لافرباضدا رب یر انہ اگ
۲ ً00 
 ھا ۸۹8۸77

 جا ۔۲۳ ۸ مس نر ۔ےہانکی
 ۔۲۸۵۔۱١ 2

  شالنزکرا 2ےن یک

 ۔ ۸۔۰٤۹ امر ےس

 - ن٣ )۔ انب فط یادو بس.
 ۔۰٦۷ ۔۹۷۸۔۷۵۸ ۔٣۳۔۸۶۸

 0س6 ء۵۵ ۹

 .مم۲۔۳۸۰۲۹ منٹ رم
 ۔٣٣ ۰٣۲۲.۵۳۰۲

 ند کا ےل ےک یر اوپن الا

 کم

 - (مج)۔ےااجروککافٹ
  ۸۰۔۸۔ ۱۵٤۸۱۵۰)

 ۱۱٢۲امر مس

 باک اک الا زور ےک تماق

 ۔اگے اج اد انب اکا الا
 در 6“

 ٣گ تاب ا کٹ ےپا ےک سکا
 ہل لوٹ ت رت اےردووم تراش

 : ۔ ۶٣۷۰۳ مر ۔ تاج

 ماہلا یخ یم وما ےس الا
 اص ا اک اک یر ڈا جل ےب

 یے ُ

 ۔ے اص زز ایماد فر زا
 َ تک 6“

 ۱ ۔۵

 "لون یکل قو مو کن اندر سم
 ھ۷
 00ص

 دم نر. ےس کر کر ںیم :

 ایگاراڈو ہاوس لیکن اضلار
 انکم الم روا انک تما ےتےہ

 ۔ر۸۸۔۸۸ ملز. ان
 , ي7 0

 تر روا یناد یٹ تا اکا

 درد مس ن
  ہۂ نانا یک ون ےن.

 تک



 ۔ےہابانر نر تساد شکار
 ۔۵۹۷()لئائ)

 لا7 و کرلے الف ا 6ی تت0
 ا

 ےئوہدراوم یو ام فرم ما
 ھ761

 ۔تیلا کت امکان ےک سما.
 ۔٦۵۷ اب: (لئاج]

 ںی ب انا ے نام ادوار ڈنکے نک
 گ2ا. ہا کار وک ساز ا

 ۳ ۵۷۸-۲۹ ۔۸

 2 )۔۸ ۲۷۳۸ ۔٥

 ۸۸ ۔۸۷ مس ا ۔ ۵۸

 ۔۲۵۸۔ ۱۴

 ۔ ےس ایک اہ ےئل ےک از ہو
 ء۳۴۴۳“ ی)۔۳۲۳( دب ئ)
 ۔۲۲۱ “ُف “8)۔۵

 قت 0ٌ 2]

 ایکو لغات یخ ںی لزاوکا ا
 ۔۹+۔۵( مار

 یب کن لاس و نی ےل ےک ما
 ںہ نجس ےن فط انا

 ۵۸۳۰۵۸۳ ( ای

2 

 ںیم ینعم وک اکے ےک ا
 ۵۲۹۰/۸۸۱ مور ۔ایگایک سم

 ۸ ۔۹ ٹپ ۸ (مج)

 ( مس )تارزکلرایب کی ا ۔-

 ۔۳۲
 کیک 0

 تلہ کنت دم سمن کیا ےئل
 ۔۲۳۱(مرابب ےب ) ۔ ےساکہٹ

 ات از صاروا وت یلا وک ا
 مت ن 2ھء

 ۴۔۴۴

 ۔أنں نینوک ا تضمغ فاضلا
 ۔۱۷ ما

 01-۷ ی٤
 ((م“ ںیراکوکر ای د

 ء۹۷۶۰ ۔۲۲۷ 2اب ۔۷

 نںاہببے ٹل ین یک کٹ یکا نا
 2 ٢٢۲(ان ۔ے لوکی ھٹ

 ےس یھاپ ےک لا نیل اک اکا ا.
 ۔۲۲۷۔م۲۵ ابی

 ے ٗكلل ت یلرر ںٴگاید )ش ---
 ۔۱۵) ) 2٤

 7 2ص



 ۹۵ (م٥) ۔اھ گام رافاک
 ۔ہ۵۴-۵۲٠ ٣۳| ح)۔۹+ 0

 ۔ے 9 7

 ۔۲۴ (مایاک

 ھ02 وا وعشر اوج کا ا
 :- کو ےل سکس ا

 2۵۴ مس ۲۹۳(

 روا لو اکے ےہاڑ نا ہم

 ۔۵۰۱ماكئر وہ ہر
 نا[غااوطاوراکفار دا عابط اضلا ۔---

 0ر ےب ترظن اضافی لام
 ٠۔۵۷۸ ۳۷۰٣۷۴

 ۔۲۳۲۔۲۳۱ 2اب جر

 أ کک وک ایں تن یو.
 ۔ ںی نام اما ا ًس

 ۲۵۷م م۶ م
 ۔ل ےک ٘
 ۔م ۷۳ (لڑاٗئ) ١

 "یل
 ٣٣۵ لئا٤)۔ ےہ

 وک ضروا تی قاضف ا
 لون ایکس نا رے ےس ے کر

 20 ۵ ای ےک سی

 إ
+ 
1 

۷۱۰۰۰۳ 

۳" 

 ا "0+ “سس
 ۸ا ےر لشکر ئلا

 ایک رایحاپ ئاکاٹ لیا ےل ےک کا ۔
 ١ ۔ ۵۱۳۰۴۱۵۔۴۹۳ مراب 2ر ےس
 " ے رات ڈال رضا

 ( مار تے الی ےس

 ۔۲۸٢۷ ۔۵۰۷ ۔۳

 -2ھي اک ات.
 ۵0ں “۳( مات "2ر ےر

 ہ۳ ۷۳۶۔۰۵۰۸ ۰.

 نیٹ این ےس تقو ےس اض قلت تن
 کیے رک گن ضا

 ۔۷ مت 6ر
 ال اک نانلا روا ناطش یت نج _
 “7+ س۶
 یک ایش ےل ےس لا بکا ئا

 ۔١ ۳۴-۱۷ حر < ۔ںیاج
 ۔۵ ۷۔۷۸۲ ۔۱۸۹ ۰٠|

 ِ ۔۵۳ ا اتر ۰ 06
 ۔۲۳۲

 ھهٰىپس٣۷۳۷ 7
 ۔۳ ۵۵۱م جر ےک

۵۴۹۰۵۴۸۷6 



 -+ ملت سا حنا
 ۔۳۵۰ ۔۹۰۲۷٥٣

 ےئکے  کوعرےکن اطت ناف
 ۔۵۰۷( مج 207

 (|لیبت/۔۷ ۔ ٤٦

 : ا ۔۵۔۸

 مس کما نا ا ایا
 ۔٢۷۰٢| لڈا ٠ ) ۔اڑا

 ملطائر۔ نوک دعا ا ا منا _.
 ۔2۳

 7 یل رج امی 2 ت22

 ا٥د۰۸۵۶ طا )ہیر طلف اک
 نانا قلت ےس لا ا قیامت
 ۵۰۴ ۔[+۹ ||[ ےہ

 -۲۷۹۔٢۲۷۔٢ ()

 ۔(م۸ا 2کم ھم۴ الم نب ۔ ۸

 ۔۲۳۶۵۹ ئ۵

 ۔۳۲۵۔م۲۳۔۳۵۹۔۳۴ی ۔۲۸ا

 0 ۲۵۷۰۲۵۵ ك5 / ۔ ۳۷

 ۔ا۸٦[ )٣۰٤۸ا ' ۷۳٢١ٔك )٤6

 ۔۵۷٥ ۔۳٢٢۲ ۔٢٢۲ ۷۹۔۹۵

 ۲۹۷.۳۶۴ ۔ ۳۰۳ ۔۵٢ ٤٤۳.

 ۔۵۸۸۳ ۳

 ِ نآرٹیوا ؛ اما اک كورات _

 /ماببانر۔ ۵۰۷۔۱ (مظان)
۴ 

 ترملت رب ےس ئامسر یک ا
 تلے انب ناروا
 ۔۵۲۹۷۵۲۵۶۔٢۲ ۔۱۸( مٹر

 ۔۶۳

 ےۓن وٹامن ںیہ یٹالعا ےک کما...
 ٣۲۔۱۹۔١۱ مد جر ۔بابساےک

 (اس 2ْ

 ۔(۷ ۵۲ ۔۵۱٥

 راددنرد۶ کل ہرثا ا ہو.

 ۔ ۸۔۹ ۔4۹+ مر ےس

 ۷۔۵ ١۸ ا۔۵۰۷ ۔۳۴۳

 ۔۵۸۴۰۵ ۵۰ ۔ ما ۵۔۲٣۳ ۔۷١)

 یجب اکی کن گول نلا امن ہو
 ےرہلرز ےک اجے اد ہم
 ٌ ۵۳۳م ط ح)۔ لڑ ہارگ

 اے رادرمز ا کٹ اّثا لا ہڑ۔۔-.-

 ۵لن اگں ورد ےل لے

 ۔۲۸ ان۲۷ لغد جر. بن
 گرار مڑ کے او ےک وفا یارک۔ _

۸۷۷۲٥٥. 



0 

/ 0 

 ۔۲۹۱۵

 یا فا نم کا کا نئ الا
 لا ںیم ں مے انک یاد رم
 دو مد کر سلا

 ےک ترمیم ا کائی...
ٌ۹ ۸۱/8 

 ےۓضماس کا ےل ےک اف اےیپا 8.
 ۸ من جا ۔ےہ ہما

 ۔ 2۷۹ ۔۵مء-۵۱۸ ۔۳۳۱

 ( عام ٦۷ ۔۵۸۵

 ۔/۹۵ ۔٠۲۰ ۔۲۰۰ ۔١٤٤

 ۔ھ۸۳ك ۔۵۳۲ ۔۷7

 ۔ ۷

 2 اک یکے ا ناکام

 ۴۳۔۸٠۱ ۔۹:۰۵۰۱)
 ۔|٣٢٥.٠۔٣٣٣ ء۱۵۵۷

 ۔2ع٤9۹۔ء۷۷۷ ۷۸۹۷۵ ۔۹۸

 ۔۷۸٣ (ماکر
 ںی کنت سود ای ے یو کن انمار رپ ۔

 ۔(٥۵ئاب بج )۔ےاڑمر رت ہدامہبج
 ےک کوا وک ویسے ای بولا.

 وک مون سود یسک ن۷"

 "9 ےگ ۷

 تاانےے اس نان املا ل او --
 ںاضااوکں دوا ےس ا وس
 م۷۳( غایت ۔ پانی

 ہ حور ا ہرن ے سس ا اک اے.
 ۔ے یہا سکین
 ٠۔0100

 ےئل ن فول یئانلا لو ووم۔
 -ںوض کن ام اد ےک
 -۲۷۱۷ں()۔ےس ےس

 ے۶
 ایدرانفآ کن ادادرفمےسأآ----

 ×۳۴ )۔ےایک
 ناباکم کرس ےن سا اھت لا

 ۷۸۰۷٢۰ اک. ےا ناک

 ترنم یکن ما انب ےتاد ےک.
 ۔۱٣۴۸ ت)۔ںیر اب ےک

 ۔یرد امن ؤلامنلا ےب اے یتا
 ۲۰۰٠٢۵ 6۳ ٴ٣)

 ےس یوم طس اص کا.
 ۔10و ےس

 طض یو نانا یہ سک وو

3 

 .٠ ےا اں وراد مز ۷لگا ےن

۷۷۲۰۲۲۳ ۱ 



 ا

27 
 اسمیں شو ٹوک اےۓل
 ۔۲۳۸۔۲۳۸۷ ا۶ج

 سام ےس یم تاک سکا یک ا.
 ۔ء۸۹۔۳۲

۷+ 
 ۔ءء ۰۴۳ خم

 2 و"
 ۔۸ہ۲

 اما ۔ ںی ےس سی بام ےکادمخ ہو ___

 ۔۲۷۹/ اب ۴۴ ٢۲۰۳۔١١

 رداما کس لعن ےک ترطن نا و

 راتقاەںاہںوتو لت زن
 ۔ےلوباخْب اکلاکا بس

 ۔۲۹۷۔ ۲۷٢۷۷ ایان

 ( مہم: تاغامتاے اد رب ا ۔۔.

 مس رم(
 ء٠۹[ ۸۷/۰۶. ۵اا" مم۸ ۔۳

 ۷۰۲۲۵۔٢۲۱۔ ٢٤۔۱۰ ۔۵۹

 ۱۵۹۷۲۵۷ ۔۷٢۲ ۷:۲۷۳ ۔ ۲۷۸

 لا دو یکد) ۱۶٣ا ۔٢۲۴
 (تاناضا ےک ار نال

 0 مر شا کت ائامسصا نا

 ھ2 ھمس'ھ' ٤

 ۔٢۲۰( اپ نیلامی ۱

 ےک دکن ےن کس کو

 ےس بد ہدروا ابد لاوک سیٹ

 مغش دیک کر تپ اف
 رے ء٤٢ ۵

 ے لت خراش جرط یرووو
 ۔ا۸٤٥ ا١٤٦( لات

 اکا ف عہد رکے ری اک لا پایا.

 (ماکہئ) ےل 1

 ۔۳۵ ۰ا۵۵

 جام رک رپ یکن گول کوکس
2 
1 

 راحا بدراسف طا کورس ود

 ً ےس نکات ےک سما انرک

 ۔۲٣۳ (.ابب٤)

 تہعنواا وہں ملامت وج

 گر ٹ کن املا انرکواب واش ںی
 ۔۸٤۔٢۲۰(م۱۷۶)۔ے گر وزگ

 یب لام وتکےس ید وکی یک ئا_۔-

 ارتہۓ نر تیبخروار ورم
 | ابا ماما نئ ارکان اک

 ان03 16140۷



 م٠2 ۸۔۳ م۷۴ ء۷
۷۸ 

 ےک اپ یک لا نکالا ار:
 4ي ۷ وم ھا

 ۔٣٣ ا۴۰ ۔۲۵ء۵۱۷
 دلززرئاردا یک ھ23۵

 لا نیا یل ام ےک تم
 مس ور. یس نفاس ےک
۷ ۲۵ 

 باطماک کوس سیا تقفضمون لا.
 ۲۹۰۰۳۶۸ مت ئز

 ا نامنلا در تمام شعر ےک
 - ںؤان گنے انکل اوم ال
 2 ےن: ور ام ان کا اک
 ۔۳۲ ۵۱ مش ر
 ۔م ۵۱.۲۲۹ ٣ ۔٥۹

 نازک ا فط کام تخت
 . یک یگ ین وار ایا ےل ےک

 ء۹۰( تش
 کے رپ اسم انا اک اقفا ےک سا.

 تاارےررڑا ے ا 2 سل ہژ

 ملک اجے یی
 ٣۶۸۔٣۵۱ ٣۵۵ ۳٣۵۳ر

۷۲۸ 

 رازاوشد یکن الف ران یکن کدو

 اھ کی کک کن
 ھر ب اکڑ سیر نار

 معا ۲۶٣ مست
 ووٹ کر ہر وا عکرڑ پا ہد بو.

 22ل یف

 نا سک کف ورک اکے
 ےس سن ارب سا دام سم
 نور ںیہ ون نوکح دایز
 ۔-: 7 8< من از

 نس الا ان ناک اسلا.
 ےس ام کود سیا ایمے-*

 ۴۸۹م تس ز
 ھ7 7
 مرہ ملے حر ط
۳۱ 

 وامان ہدابزردا لپ تددد لوود

 7 ت رے اجرت
 گے رک ل ضام یز ہدامز ےس فئاہ زم

 ےس صا تما ےس ےن نشر
 : کر وا ابد کی اف

 مشاری ھئاس ےک ا
۷۳۷" 



 ا ا اک ا ا سس سے

۷۹ 

 ۔)۵ 2 جر۔ فیر نب تببعم ایکو کا کدو

 ۶ ٤ک "٤۲+
 لے ال بیش مرا ہل 07

  "00۳٣دار ۔اگ اک ٹرار | ۳۱۷٢ء

 ےک 2 ہت زظ ہدوک اعربد یلاحشسون از یا
 ۔۲۹۷۔ ۳۹۵ رر ےھت لودد ام سان ایم اک تل

 ھ
 ء۷ 2 ا کمر انک وک ا. ما ے لتا رک كا ایم

 سوں ویڈ اب کن اےس مالسا " یم
 : ۱۵۰۷ موم 2۔ا ما حرظط ںونفن دان ااب ٹپ نین اضا_

 | 2 ھی ےک یل ہزوروک تروکد یکن روتی

 ۔۳۹۷۔۵ زارن ا نور ت الم ےک

|9۲۶۷۷ ۰" 
 ر۵٣۲( ن٤) -۔ ۵اا

 " 00 ھ۳
 ۔۳۹۵ مکر ۔ ےہ کرب راب ناک یت

 / ٭ ء۸۹۵۲۰۵۔م۷( “2إ

 ےک ٠ 3م اتا رت

 و 1 “۵۶

 ۔۵۰ گی الخ باک کن ڈو اھ
 و 7/0 ا۰ مے سیٹ

 ۲۵ (لبائ) کر

 طور لو روا اس مم اط ا و ےہ - رت

 ۔٠٣ ( لڑا ئے نا من آٰبتافعص ما کلا

۸۷۷٥٥. 



٢ 

 ْ ۔۵۸ ۔۰۹ ہں ینا ھو" سس
 7 ۷ے رکی وکلا __- ۳ لو انومنفاب نال

 ۔/٢۵۔۱ہ۵مإااتز ےن رب ےس توان وکتماکرلا ۔--
 ٰملاور> ےنلار ےک نل لیا یئاطلا ٠ ۔۷۱ (لئا٤ ر۔ازسگ

 َ ۔٤۳ ۔ تاب اما ےک نار یکن ئایب ۔--
 ر۷ لاج لاک امھ پا... اف رد ١ اک را ور م٥ لدا)

 7 ۳ ڈک نا نر الا
 ۔٢٤٢ (لئاٗت) ۔٢۲۲ (مكٴج "ھ۳۵
 “ئل ؿ 5 ۳ ۔ تبکہا کی افا ںی ند مان.

70 0 
 سا دوا مشت ا لا لیک ٹک قافلا

 ۳۰۵۔۸ مار. تان

 ۔۸٣
 ۔ لرز 070-2 200

 ۸ دات /

 ۔؛۲[لا یے و "
 ( لئات)۔ تار ہر ذامی ا ےس

 ٤۵۴/ج ۳
 وو ص9ص"

 ۔٤
 ےہ دیا وکلا لم قافما

 ٣ 0 مہر یاب د راقم

 نھ 0 ٣

 ۔۴۰(۴۴۸٥۵۷ ۔٤٠ 2

 ظ 02ھ امان مئالع_----

 ۔۷۲ ۔۸ (لا2)

 اک ام ےس وہ ےک ات یبا 0"
 ٠ ۲٠.٠٠۵ لئا حر. الو املی"

 ۵۳۴۸۰ ۸ه
 ںضرادعم نوا تاج ایک ایک
1 : 

 "'” ٣/7 ٣
 ۔۲ 0۰۷ نوک



 ۔ ۰۷۔۵۔۴( مکا ۹
 ۔۵م۷۹ ۔9

 ۔۹ لو ائ )۔تشااع |یکن وسلم ھگ
 ۔۵۸۰۷۵(لوااب)۔ہداکرو و ےص

 ہلا: مکے رک ےک وپ
 ۔۷2
 ںیم تلاع سلا یر ق کن اج لا

 ۔بٗأللل اع ات فدررت ہداز

 ۔۰۸ ۔۹ جر

 دن ہوئے دلا لیس یافنا
 ۔ےلج ات لام کت حیا
 ۔۷۳۷٥۵۲ 6٤ر

 ا١)'۶تایمگن ایل اے
 ۲۲۷۵دا ےس کان ما

 ںیہ دب نیلا ےک دم قاطلا×۷ نا
 وا ء۲۰ (ھ2

 لو ا ایانم یاعو رک الغ اےک نی

 ٢٣۲۔٢۲ (لدااب اف

 رداگا مکرم اعدر ءیئالخا ےک وس
 ۔ زم اک اےس ان رش

 ۔٢۲۔٣٢۲۱[ لا ئ)

 انک اپس او نرم یافلا

 (٣۰٢ ۵لا)ے اج

٢ 

 ( لڑا ) - مایا اک ئالا ناف اک ا
 ۔۳۵۲ ۔۰۷٦ ۔۴٠٦

 ۔۳۷ (لوا تر . احناف خاک تک _
 ںولو ے ریا یہا کرنا

 ۔۱١۱(غم كر. مانا

 بتلا اپ امام زا ےس ما
 ۔۱۵۳(ل راج )۔ ےہ

 ان پرخ لم ںیم کر لسان.
 ْ ۸ ۳۰٣۳٣

 اپ )رب تاہبززخ کت ساید ئالسا
 (میوم اےک نناا
 ملز عرکر ۔۵

 ے رکا ںی ہار کلا ناکسمرکا

 2 یکن لا ہولے یوم ےس

 8بے ھو ورد یسک
 رک لم وا یکن یوم

 ۴لو لزا ات(ز اذا

 ترا ۓل ےک ولاو ےن مالا __-
 ۲٢۷. ((ك[,)

 مالا لدا
 ۳۷۳( لوا تر مل اک الل ضا ییا...
 ۳۷۴ لدا6)پ۶واکت گاطا گا ۔۔--
 تل رر ام تعاطا کن زا

۸۷۷٥.۰ 



۸۷ 

 ئ٦ ۳۴ وا تر ۔ےہ طو تن ےس
 نوا یاف مس ینا. ۱۳۷۔۷۷٢۲ مراز

 ١ ںیم فریم کے ون ےن پکےمم ۵٣۔۳۷۷ لالئ)۔ تامرصا ۱ - مم۵ لئ کام نٹ دح یے اب ےک نل. -
  ںؤاوکنوا ںیہ اف ںوکنو نوک 0× ور ٍ 7 7 : ۔ لہر اڑ ک2ا جانو رام

 ۰ 2 سیا 1 اف  +ھ۹۹ھ"۶۰,4 یس 71 ٘
  ۳۲" ۸٣ار انک یر ۷ ید ناک ممے فل ٘ ےک والد کد ارکرپپ نکے ک داد او تل کت اح 7

 ملاو). ماعدغا یو امر. ۔۸ (لدائ) تال”
 ے0 رم 0 ٦۷

 داد دق یی کا وک وتر ےن ۔۱مہ(۵ئا)
 "۱" لٹر یم ےس وم نوے لئ

 ےک یل یر دا ہما لاکر ے تے میلواام) فرم لو اکے
 (لئاج) مر گز درد ۔ ۸

 ۔۵۸۹۔۵۸۳۰-۵۸۵ ." وانگ وو ےک یف اپ یا.

 ۸ ۵ مٰلئا) ۵ کا ۔۱۵۵( لڑا ا اماھ

 1 2 ۔ٌہہ۸ ومن کل ئاحم بس یکم

 زنا کت ای )جم 0 لو اگ ل ضش ا اد ادا
 0 ا کا ےل ےک نک " ۔۵۰
 - ۔۱٤۱٥۵۔۵۹۰ (قلزاعر لا ےھبا تن

 ٴ 2 7

۸۷۷٥٥. 



 رت زیرو حجر جس وس یسک

۲ٌ 

 0ص
 "' ھ7

 ۔ ۳۲

 ۔باط یس کے
 ۹۳۹۳ا
 شر سب

 ۸ئ 8000ش و
 ہرا انت تار لی م رک

 ۔ا:۳( لات )۔ےہ
770 0 
 کی منشی ولا باد ہو_.

+27 
۰۳۴ 
 تے

 ۔۸۱ امر

 !لااجر ۔ہڑراک رقت

 ہ۷

 ٦۳ء۳ 0

 ۳۳-۰۶۸۸ ا٠

 لو ریپ نک اماخ ےک نا
۱۱۸ 

 ۔۱۸ )لئ یب ڑ لک ترنم

 ملوا5)ر تشیلاخم کن نیل تاج.
۳۲۳ 

 ( لداج)۔نتناع کر مع ےک نا
 ( مم )۴۸ ۵۔۴۵۷ ۲

 7 ۔۹۱

 مم( ہ۶ ےک یک ام رت ش انک اتا

 ے۷ م۳

 ۔ٗ 0222

 ۔ یر اخا ہاکی ضعف ںوھحا

 ۴ ەر
 ۔٢۲ لائے اکے کک نا

 ۔ ۳ (مآی یہا الا کا

 لا روا مائل اد یر 2 ا

 (لئاٗج) ۔تماضو یک و 1

 (٠/۵۷۲۷۸ م۱

 اکے رک نا نام ےک یر 1 یو1

 ۲٢ (لئج). لا
 (كلئا رانا ےس ا تاب اکیلا.

۴ 
 انار وبا اک ك اے

 ۔۳۰۔٣۳۹ ا ئ)۔انک ضا ںوا

 (لب۔ لوک یک گا
 ئ4

۸۷۷٥٥. 



 پھھپ7آ
 ۔ء۵۹ لتا ر انا

 ون ہرابا لوکل ھ0
 ۳۳۲۱ ےس

 ۔۲۷۲ ۷۵لائن ترکہ کد ئ1 ير0

 '"ھہہس ۵

 ۔م من حرب ندا
 ںیم ان نواب کوک!

 کک ا نا ۱
 رم نس کر

 7 02 "و "بک

 کک کد تم
 ۔ ہ٣۷

 رعب کن شکیکم ہی شوال وج.
 7 ے وو یے اٹ ب انکا

 مد ملن ۔اگر اک ات

 ےن الرڈ نائن گوئتےہ ۱
 تن ۱

 ۔/۵٢۰٦ مم

 ١ تے 02+

 ںیم یم “سنا ےک بات ا

 ک ےۓنیہ دام ا کرم

(0َ 

 اھ رم مزے اف

 ٴ لہ گانا تااخ ےس کا سا تو
 ۷ مل وا اتر ۔اعا ما

 سنا ہد فیلم ےس ناول ولاملسم_
 : ۔٢۰٣ لئ کیم نم

 لا .نرشلاع کلا ےس
 7 املاک ن اےس ملا یب

 ۴٠٠ م۷ لور لاک
 7 رت

 ١۷, ل وافر اک
 ۔۷۱ہ لڑائ) تن
۸ 

 ( لاج رانا الم اکے ا ااک نا.
 ۔ہ۳

 تود یکے ال نامی تر"

 ا نک ےڈئابدد
 ما سا لرز یک شو پلا.

00۰ 
 ء۸۷۲۷

 " ںواو ا نام ار قے س ملا
 ۲۷ل ا6ر ما موم ےس ےس
 ء6 )
 ٠ تہ

 0 ۔۴۸ء۷لئا جز. لاررادر مز

۷۸۷۸۶۰7 



۱ 

ٰ 

۲۵ 

 ( لات )انور ل کرب کت یر شکاکانا
۸۸ 

 ےک اد ادوٹ یت مئافا_--
 رک ٣ك ضید لن ارُم
 ۔۴۸۸۱ لوا ا )۔ےہ یے
 لسی کو کدہ ن رخ
 ۔ںیہ نا بق تال ص
 ۔۵۲۹ (لئاج

 رب یونس ا بات اج
 ۔ ٣ ضط. سز
 اہے او کر معا امس بنک

 سر کی طدفوکت ولد اک
 ۔۷۷۲٥ مر جر

 ۔ںیھگ نم ں وہ ربا اوگد اکا لا
 ۔(4۰-۱۹ ۔٤۹ )مرا

 اک نر بان بارک یوٹو اک رخ
 ام بوخاندم ےس فط کرا
 ۔1۵۰6دئ):۵۰۵ ( لڑا 2۔ا

 ربا بات نا سرو یمن ت7

 ۔۵(مبر2)

 2 تشنہ کب انک ا رہاملغ یب رخ

 ۔۱٣( مر ج)

 ب0

 .۵۷ ملا )۔تکر فط کا

 لانا ےک تیغ نا مالسا

 ۰۲۹۴( 8)۔ ات از اک اد

 ڈے باک انکم ےک لال مے

 ۔۱٤۲۴ لداٗئر۔تلعاگ

 ےس ںوروم کن ا ئل ےس ولا

 ۔٣٤٣۴ل ائ: تزاجا کا اک

مرئ) ما گنج فالخک نا
) 

 ۔[ 6٤۶

 مو دومُر ا وک نرم ابا

 تاب فی
 ۱۹ :لئاحز مع تاالفل_ ۴

 ںیہ ںونی نک کون اپ[.
 ۔۹١٦ لوا جم )۔ےہان کلام

 : ۔۳٠٦ ۔ف۳۰

 (م سا ےہ دام ایکس تایآ_
 ے۸

 ۔ںیم وج کون اب.
 ۔(١٤ ما 0

 تے
 ۲۳۵۔٣٣

 غم کدو کت ایاز

۸۷۷٣٥). 



0۲٢۷۴. ١ 

 ". ۔ گو بوم کت ایا یب اض اھ و.
 ٣۴ 22 3۔

 تر کے ول ےیل ماکےس ملت.
 ( لڑا ئ ٠) ھر تاب ام تام أ
 ۔۵۳۸۔ ۵۳۷ -۳)۔ ۳۷

 ےاد ناک نان الف تاب...
 ۔ سٹ یک کج ئاووکے نا ےہ
 ۔٢٤٤ ( ۵ئ

77+8220 7 
 ۔ا١٤ (ما با ٣) (لزاى)

 ,2۸۲۵۸۰۔-۵ ۹-۳۹۵ -)۸

 ما نر ہرابغا ید ےئ ات ات

 ۔ ںیہ ےن رکے اد کر و
 ۔۵۷۷ لٹا ٗئ)

 یے لات ل لا ناضا اچ ----
 زا کلا اب ےن نر کت ٰ
 ۷۵ ھ70 ٦

 مایا ںولاد نگر دانت ےس اکا تابأ_
 ں٣0 غ0ر ١
 (لئائ)۔ غائا 27 2ئ ٛە2.۸ ١

 ۔۵۳۱۔ك۹98 ۳۷٣ مس ۳۳ ٣
 ۔٣٣ ۴۔۶۵( ۵ ۳

٢ 

 ات ایآاکم لا یلع مالئاترضخ-

020 ۴۰۰ . 

 ٘ 20 ((م )7۔۸ ۔١ا۔۵ا

 ۱۳۷۸ ۴۰۱۰۱۴۰ 1۹۰-۳٣۰
 ۔۶ ١ (مش ) ء٢

 ۴۲۷۔۲۸ ۔

 . رٹ ےہ تک یا ل مک
۰" ِ 

 "سس ٦ نا

( ۳۱۱۷/۸۶ 

0“ 7 
 ب ۳۷۵ا )

 ۱مر کت کر لا نک
+0 

 "" ص 0
 27 ا۷ن ایسا اف ھر

 ۔۵۸۹ :ہء۹۷لوا 6

 ںی کم عا ےس تایآک لپ
 (لواٗنر۔ گے انک کی نا
 رم

 ۔ ۵۵۳ ,لوا ج) ہدافمما ےس

 “۰“0. ہداففسا ہے 2ھ

 ا ہندو یہ کا

۷۷۸۶3۲07 



 نلواد کت الخکس تاب لا.

 ۲۳۶۰ (ئمس جر ماما ام اک
 بوکسااکم اکی رض سیف قوت اب[.

 ۔۵۹۹ (لئائ)

 رام اکے کزادن ا ظنوکت ایآ لیلا _
 ۔۲ہ۸ہ ۔١۱۳( ۵ (2ھئ)

 ۔۹

 روا ابا اکن ولاد ےن ڈیمر گن ا
 ۔ تام کلی ےھچ کان
 ا۔۴۹۳ جإ۔۵۹۰لدا جز

 تالا
 ہوا تان انے قت فرم نھ

 غلاف ل تشل لا
 ۔4۹۹-ء۸۔۳ ۰۔۹۔۹

 ۔۳ ۸۷ ۔۳۷۰۔ ۲٣۳۔۲۹۷ ۔۹

 ۔ مم۵ ۔|۴۸۴۔۲۸۲۔۵٣
 ۔۵۵۱< ۵۸۹ ۔۵۲۹۔۵۷۸ ۔۰٣٣

 حرا ٣۰ ۵۸۸ ۔۵۷۰ ۔.٢۷۳

 ا٠ 48.۵9۰۵۸۳(
 ۔ما۴٣۔ ۴٣٣۔۷۶ ۔۱۵۹ ۷۔۸

 ۰۸٦۔۷۰۷ ۰۵۳۷ ۵۳۷۔ ۹

 ء۵ا 2 ۵۔2 ٣ 2م ۲ ے۴

 ۲۵-۵۰( لابن 4٤) ۔(۵

٢ 

 ۔۲۵۹ ۔۲۵۷۔۱۹۳ ۔۱۹) ۔٠۱

 -۔۹٣۳ ۔۵٣۳ ۔۲۸۱۔۳٢۲۔۷۱

 ۔۴۷۱ 6۷۔٣6 ۔۲۲۹ ۔ء۵۰۲

 ۵۷۸۔۵۰۵۔ ۵۰۷ ۔ ٢ا" ۹۸

 ۵۸۲۔2۸۰۵ ے۹

 رش اک 20 اتا

 ۔۹۹(بض)

 ۔ بلطماکےۓ کرس او ام[.

 ۔۰٢۲۰( م٤

7+ 20 
 ۔ ۵)۵ ۔۷٦۲ مٹر ئ)

 اکت قیقت ئال۰نےتددم اک اتا[.
 ۲۹۰۔۲۹۷ مد اک یر

 ےس ںولاو ےن کرن لا تاب

 "مئع یز ۔پیم تام گنا ےئل
 ۔۲۸۱۔۹

 اک ن ایب ےل ےک ںوقاو نیر مل ب
 ۔۳۷مطاحر۔ ای نام

 سر کل احرام ٹک ول نوکےس نا.

 ۵۸۶( اک۔ یی
 27ھ

 ۔۲۹۷۔۲۷۵ ۔٢۹٦۲( عفت ٗئك)

 بب ٹا

۷۷٥٥.۱ 



 ۔۲ٰ میحور۔ ترک اف نت
 ۵۰۹۔۸۹۸ ۔۵۱ ۔۲۷۰۷ ((كٴ)

 ۵۳۷۔۵۲۹ ۔۵۲۷۹ ۔۵۳۰ ۔.۶٤

 ۔۹۸۔۹۲ ۔ ۔2۵

 ((0ت9)۔ تو ترالعو ہزجگ وج
 ۔ ھ٢٠٢٣ ۰٠ ۹۵۔۴۔۸

 ۔۳۷۵ ۔۵۲٤ ۔۰۱٠ ۔٢كك ۔ااا

 عدم بب ۲۷۰۷۴ء ۵۸۔٤

 ر۹1 ۷۷۔۹۷۔۹۳۔۱۳ (ۂوس ٠

  ۳۔۹۵ ٠٠٠ ۸۴۱٢۸۳۹

0 7 

 ۰٤-2 ء٢ ۔ء١ا ۔۷۰

 ۔۵۷۸ ۔۵ 0۱۰۵۴۴۰۶۸ ۔۲

 م۲ ۲۶ (مش ا رز
 کود مے رانا یا لو ریل ۔

 اب ات ۔اتھکر وک تقاط ا
 ۔۲۰۸

 ہض امت سنڈے ام لا ہڑم
 رد صنت لپ یوکے لے ےضاھکد
 ۔ےسانڑب ام غر ئے نور

 مح (مائ) -ۂ

 تابآ
 ھ٭

۲۸) 

 غرور مارّٰفامالِتاض'ہ
 ۔٢۲ ١ امام او تادامن ات
 ۔۳۹٣ ء٣۸٣٣ ۔۳۲۱۔۳۰

 2 ۔۳۲ مک ۷)٣ ۔۵ك

 ۲۸۸۰۲۸۵۔٣۲۳ ۔۲۰۹۔٢

 ۔/۵۱ ٣۲۵۔۰۸۲۳ ۱٢٣۔٣٣

 ۔۷۳ ۔۵٠٥ ۔۱۰۷۔ ۱۹
 29۵۔٢2 ء۱۹ ء۵ ۴

 ۔۲۹-۵.۱۰٥ ۔ہ (ماہار

 ۔ ٣۸۰۴۳۸۱۲۷۳ ۔۵٤۱ ۔۹۲

 مع. م۲۳ ۔(۱۷۹۔- 0:۹-۹

 ن۷. م۶01 ۶۵۳۴۔۸

 ۵۹۸-۵۹۳-۵۹۰۸-٣

 حر ۳۵۷۔٣۳ ا 2 ع

 ۔۴۸۷۹ ۲۸۱۲٣ ۔۷ 6۰ت :
 ماغ اکے رک اس ے تیا

 ۔۷٠ (26)

 ۔ا۷۵ امر ئ)۔ مانا ا
 ران 7 “سس تلخ
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 عم )٢۲د 2
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 اک ےن ٹکا ٹیلیافہ ےک نا ٠
 ول

 ۔۵۰۷ ۔۲۷۰٤ ۔ ۲۷۔۷

 ماما نا نام یو نا کیواوپ
 ۱ا٤ )۔۵۰۷ (متئ )ہہ

 ۔ ۵۸۳.7۵۳ ۔۷م۸ ۔۳

 ںولاو اے رکا یم لب ا ےکنلا_۔
 ۔۲۰۹ ۷غلام <مامااک

 022 ےس کر لعن اس.
 ۔ ( غم جیون اک ےل وم

 ےر شش ون الخےک تالا.

 / اب ٗت)۔باذع ےل ےک ںالاز
 ۔۲۸ ۳ں

 20 0 پ0
 ۔۲۷ امام 20

 اک ےن رم ترقی وھشوک اتا[.
 ئ)۔ بلطم

 ۔۸٠۱(غتد
7 

 لکی ولا ر مم ت ایک الل _

 ۔ا۲۳٠٦٦ (مٹدج) ۔ےس اڑ اب

 مو" “+۶۶5۳
 ۔ لال اما رپ تاب اکا

 ۔۸۲۱مبج)

 ےل ےک را ا۶ یل کا غلام

۲ 

 ۔ا١( مم )

 رانا لاکٹت دال کا لتا[.

 ۔١۱ (خغزئ)

 ہت
 ّ٘ ۔ ۵۱۵ ما یے یل ےن اکے

 حامی گری تیمم ور تشئاک ا
 ۔۱٢ (لڈا

 ۔ا۳٤4 ا" )4ا ملا ماما ےن ا

 (ناطم اض ناف یک
 ہن سنا
 0ت ا ت7
 سل ۲ اس

 . ۔,۷۲۷

 ۔۳٢۲ ( لڑا تر ۔ لیبل اناج

 ۔۰۱۸۷-۱۳۵ اک <0 6

 ۲۱۵م )۔ ۲۷۸ ۔:۳۸ ا

 ۔۵۳۷ ۷ ۵

 زون مکس اص لک تان ےک جا.
 ”(۲٢ ئر)۔۹: ۔۵۸(لڑائز
 ہ٥ ۔ا[۲۔٠٠٠ ۔4<|٢۸ك۔۵۰: ۔۵

 ۔ ۲۳۷۔۳۲۰۸ ۔۱۸۵ ۔٤

 ھ٤4-0۷۷۔6۴1۷ ۔۲۷۸ ۔۵



 ( ا )7-9 2۸۔٤ ۔۷۹۳

 ۲۴۶۶۳ ۲۱٢۔۲۰۷ ء46 ۔*

 ۔۵ تت۷ -:/

 ۔۷۵ ۔۴ ۔(٢4)۔۹۲
 ۔۵ مس 0 ٤)2

 ماد۔۳۸۰۷۔۳۸۳۔ ۲۹۹ ۔۱

 و2
 عاص

 ۱٣۴۰۱۳۱  لدا تے افلاے نکا ۔---
 ۔۱۹۳۔ ٥۸| ۔|٤٤ ۹۔۷

 : ۸٤٤۔۲ ۷۹۷۔۳٢٠ ۔۲۱۳۵ ۔٢

 ۔۲۵٣۔۲۹۹۔۲۹۰۔۲۹۰ ۶

 رے مم 4۷۔۳۷۴ ۔ ۳۵۲ ۳۵ا

 ۔م ۲۴۔1۱۴۰ ۰۹۔۸۷۲

 ۔م۷۷.م۷|< ۲۵۱۰۷۵۰ ۔۹

 ۵۷۷۰۱۵۰۷ ۔۵۰۲۱۰۲۰۸م۸ا۷ م۸۱

 ۔ا۳۹۔۴۷۶ ۔۳ ۔۸٥ فا )

 ۔۱۸۴۔۱۸۱ ء۱۲۹۔۱۳۵ ٢

 ۔٢٢۲ ۔۲۰۹۔۱۹4 ۔ ۔٥۵

 ۔م ۷۱۔۷٣۳۰ ۔۴۸ ۹۔٣۲۳ ۔۳۶۷
 ۔۵ء۲۸-۵ء ء۵۸ ھ۵

 ی (٣۳۳ موم ۔ ۷

 "ھ0 ۷ ت0 ۔۸۱۵۔۳۹۶۔۳۹۷۔۲۸ ۵

+ ٤, 

 4426-1۸ ۔:7۷

 ۔۸٢۱٠٢٢٢ ۲۳۔۰۵۔۳۲

 ا" ۵۷۰۰۵۶ ۔-/۳
 م۲۰۶۷ رگ ٤ ۔ ۵۱۱

 ۵۲ رس ۔٢
 ٣م ۷۳۲۱ ۔ا۵٤ ۰ ۔۳۴

 ۔۷۴٢۷۵.7٣۔۴۷۔۷)
 لام ۔ 6 اند تارقا ےک ےےلال نایبا

 ٥۸٤٠ غار ۳۰۴ ۔۹
 ء۴۔٢۱۵۰۲ (مت) ۔۷
 ۔م۳۷ ۔٢٢ ۔۰۱۰۵٦٤[4 ۵

 ۵۳۔6۔۴ ی۰ ۲۷۵۔۳۶

 ۷۸٣۷9-۷۷۷4۵۰۹۴

 ۱-۵ مان ۔ 2۵۸
 اہ ۷۱۷90 47-7۳-۷۰

 ۔۲۳۔٢٢] ٠۰٠۷ ۔(۵٤4 ا٢
 ۷۳۳-۲۹۷۰۲9۹ ۲۳۲۔۲۳۴

 1۴م ۳۹۔۶٣۳ ۔۳۷۸۰۵ ٣٣۲
 ۵۹۳۔۵۰۳ ۔ ۵۰۔۲۴

 ت6 ٠٠۰۷- م8

۹-۳ 

۷۸۷۸۶۲۰۳ 

 ۶ > ۰٢۔ مس ۱



 ۔۴م۸۔۳۹۸ ۲۳ ۔٤ك (للائ)

 ۔۱۸۱ ۔۳]۱۹۳ ء۸۲2٥ )

  ۷۶۳ب۲٢٢٢٢٢۳۔٣٢٢۔

 ۔س مم( ۔۳۱۵۰۲۷۷۹ ۲۷م ا۶۳۵

 ۔۵۹.۷۵۷٤٤٦٤1٤۔۷۵۵ ۔٤ك

 ۔۲۷۸ ا۲۶ ۔۷ ۔۹(/م۳ج)

 ۔م۲۷ ۔۵٢٣۔٢ا۵ <1 ۹

 4۹۲۷۵۵۵۰۵۵ ۴۔۷۱

 ۔۸۴ ۷۸۱۔۲۷ ۵ ا

 ۔٢۲ ر۲۳۳ ۔۴۲٣۔(۹۴

 ۔64ای/ ۵۷۔۹۔۴۷۳۴ ۔۷۲٣

 ما ۔۵۳۴۹۔<۵2۱۷۰ ۵۰ ء۰

 4۲۷۹۰ ۔۲۹۔۸ ۔۷ ک

 ۔٢۲ر٣ ۔۱۹۸م(۱۹۱-۹۷۹۔-۵۰

 م۵۱۔ك۷۸۹.+۱۵٥ ۴۱۷۹ ۔۵

 ۔/۵۴ ا
 اس تام تالا ےک نامہ! فےمم

 ۔۲۰۸ ۔٢

 مد ئ) ۔زایماک اما تفادمم
 ۔ا۸۱ ۔[۸۰۔|٤4۔ ٠٤٤| ۔١۷٢

 ۔۱۹ (۔1۹-1۹۵كم۰۱۸۵ ۔٢

0+ 7 -, “- - , 9 
 ( ما کپاتم ) -ھ ء۶٢

۷۸۸. 

4۸-۹6-۸: ۹ 

 ۔ م۷ / اپ امر ٠فر کن ول
 ۔۹۵۔۳

 ر۹( لا )ان ام یرکلاپ کلا باک
 ییا ۓرکہیوکن ا اورا ھب ماکود

 ۵۵( مور ئ)۔۰۲ ۰۰ لو ا 6ر
 ۔۴۷۰
 رن تععاط یکن فض انعڈ انک کن یو
 ۔۱۰۸ ( 2ا۷ 2

 ل ۹۶۰۰۳
 ۲۷۰۵-۸۵( ھا جر ۔رلاطم

 لالا کک نم علامت گلا نام.
 /:۶(مگم)-۳۱۷۱( اپ ےس

 "تاخیر کس ےک ہا شاپ ناپ اہل.

 ۔١۱۹ لڈا ئز ۔تیہا
 ۔۲۸ ۱ ٌ ز

 ۔باطم اکے ٹر دا ےل اکا.

 (ماپ )۲۵۳۔۱۳ ممی
 ۔۱

 ۔ بل یک ای ظطا ئے نوک ناا . .
 ۔۰ (۵لہائ)

 ضامن ْلا ۷ص ارد اطرُشض گن اپا _-
 ےرڈلا ترعلاضا لے رب



۳) 

 جر م٣ قلئامز ۔ےن
 ۴7٣ت - ۳۹۳( شا

 7 ےس لال اد
 تراش ربا رکا ئےےروممش

 ۔۵ٹ۵۳۔۵۵۲ ( 2اب - ۔ےو

 " اًواذد کل وسرردارٹلا ےل ےک نا تن
 0ک ۔ے نال رش

 تزیصن إلا ںی تاغع پاناما
 تا ےن رک

 ۔۵۔ مم4م حر. کرک
 ۔۲

 یر لو کا.
 وہ تفکر ما ط ام
 ۔اہ (ماہ()

 تر حلب نامرا ھ2ا لا پ نا ا اہم.
 ۔٢۲۰ ( لداٗئ) ۔ےدصآ
 رھا دس یں یک کام

 تناسب کرا ظافلا ےک نشو
 0 شپ باطن اکے نر کلک نا

 مم قر اک الس ادا ناسا.
 ۔ ۹

 ()۔ ۔ قو اک کوا ناپا

 ۔ا٢٠ 2 2ت۵

 ردا 22 ظاھب فرد کر کروا نا
 ۸۵(ان ۔یرا تار انا

 اک اکا ۔ قام لنردا نک
 د٣۵ نام٠ اک شاکر وا اکو
 "ےس ۳۳۳۰۳۶1-7۰ ۸
 ۔۵ا +۸ 2٠٥۵۵ ۔۵۱ دن

 ًََ ۷۸۔٢۶٦٠ (غئ7ج)
 ۔۲۳۴۔۶۹

 ۳ ۔ ناک فانہددا یف ٰ

 م۶ ۔۲۵۳۔۳
 222۷ ای تضاف روا نشو م۔
 ا سست

 ۔ قا خانعروا نین اگ

 ۔۲۲۹ ۱

 ماما کیپ سم رڈا اص سج
"+۸ 

 7 ك٣
 ۔۱٢۳٢۲ عمارت ""."

 قو کنار اسم یل اورا نیم ٹین ا
 ۔ ۲ ۔۳۷۱۰۱۲۷۷ (غئ ال
 ۵ |08 مس کر

 پ--+

"20 



ٰ 
 تم

 سج ہہ ون دم یی پو

0“ 

 رابعماکا ئاکان روا ایم ایکن زم _
 ۳ (قبو)

 رپ کہ کرکے ہم اکہ ہاکی ننومن
 اس اسی فام ات ہر اف

 "ھ""ھ٦۱77
 تر ۔ ےئدتحع طو تر ال اھبک ا

 ۵م ۴ام س۷۷۰۲۲۳ لا

 ""(/(  صبص یی ٘ ٣
 ۔ ۵۷۹۔۲۸۳۶ ئ)۔۵ ا ١

 زار بھ ممکن وش اکا یا.
 ۔۸۱٠۔۲۸۴ ( لڑا )۔ یکم انہ رم
 ۔۱۸۳ ۱۸۲ (غئقھ ئ)

 و دس تر
 ۱ ۔ ۱۷(کی د رک

 قزوطانال ایا ماما بتک اھت
 ۲۹۵(اے

 نیم بب عفومےک نام زٹآررپب
 اولی ان لایا ہار کانت خام ا
 ۔ےڑن×فاضا نیٹ عنلامکا ےک

 ا۸۵ مگ2۴ ( لو ز
 ۔۱۵۱۰۱۵۰۱۴۵)
 لکم ز اک ولاو ال نامکا یاد

۸۰0 

۳۴۳ 

 (مس 2.جس اج کے سک
 ۷۸۰۱۔۷٦ اا۷ 2۷۔۴ ل۷

 ۔۷۹۲۔۷۸۳ ا
 دوا ؛ےۓ گرو سش اک ن ام ام

 ہلئا ح)۔ ےہ ا طے
 ۲۳۷۔۲ ۳۵( ٹ٤ ۔۵

 ےک لا ےئل ےک تر یکن اما کہا
 (ا(م)۔بلطل مگن ود
 ۔۸۲۰۸۱/

 / ماہ ٠) ےس تن ہدخ شی اک لا
 5 ۔۵۰

 راہب نل ارب ا با ںی یو لام.

 ۔ہ۳۷مل 2 ہار :

 لپ ارنلا یل اود ترخأ وا ابڈد
 (ماہ 2ھ ۵ک كا

 ٠ ب1
 ےک دم کٹ ایا رط سلا

 نر رفت ب اں یل تعا ارگ
 انک ں وشال ن امبازوا ای
 ۔ مے نر کرلیا او ربا
 ء۵۱( 7گ 2

 لرضر اا۶ کدملب تی ۔۔--

 ۔ اہک ھ دا کوس ال نما



 ۳م

 ۔٣٠ (لئاور

 ہہو ےک ےس ام ےک ؤاماسم۔
 ۔۳٣(۵٣ا٣ ے نام ار اضا

 لئ کم تا نم کیون...
 - )۸ (لئا6). ےہ پام

 "ھ1 ۳
 ۱ حر ۔٣٣٣ (لڈا ت)۔ر
۱۶۹-- 

 ےس نا اما یم ہا ا اے
2 

 لگا اک شکن وو اکے نما وا
 ۔۹۰ ۲۹۵م 2ر
 !لدا جر تقاذر لعاب نام کا
۲ 

۳ // 
 ۔٣ہ٢ (لئائ)

 ۔ا۵۳٠۷ مل تر ۔ہلاب ایل.
 ۔۹

 ۔6۸(لئائ)۔ مت ےک ےنال ناک ات
 (لئائ) شر ےک ں ولاو ۓنا نام تا

 ۔۱۸۳۴۸۹۔۸۵( مٹ ئ )۷

 ۔۵۲٥۔٢۲۵ (مئ ٤۶)

 [۵ مز

 مر تض مس او.
 ۔لانم کام لنک
 تاک

 ٣ت الا 00.
 . ء(لااٗئ) ۔ےہاجاندز

 ںولاد ۓال نام رم متی دا نا اے
 روات افر نا تلیرشف یک
 ات ما اکا ترفآ

 ۔٢۲ ۳٣۳

 ےا کے ود کا آی وو 2
۳ 7+0 77/ 

 ۔۸۴ لٹا.
 ھا ٣

 ۔ ( لڑا ان. ےہ کر
 ناب جام اد گور ےس اول ام

 ۔٢٤٤ لڑا ح)۔
 ( غارت. ےہ نار من نا

 ۔۷

 و
 لو اوۓرک ٹا ا 2010

 - ۔۰۷٠ لڑا ٗج)۔ ماما
 ۸0 ںیم ت فنی سن ونلادر ں جہ

7067 ٰ, 

7 



٣۵۵ 

 کے کاما ئاوکرام نان
 ۔ا۵۷ مت عر ۔اھک ایپ

 ۔ما٣ لو ار اشکاک نام روارک_
 ئ اج یئالغا ےک اص قر وا نامیا

 ۔۵٢۳ ([د/+/,2)

 ےس نام ت قسانال نام
 رگ باقن ےب تقی کب ج
 ٠١٢ ٣۵۷۵لواہ) کے ناس
 ۔۱۳٢( ءاببب ۳۱۲ عی

 ۱ ۔ےرایی نال تلامب اکرام آے ک تو. ےک

 ۳۶ (خر2)

 +00 س0
 ۔7۳۔8(((/۵۱]) ۔ے

 (لوا تر. ےہ بوم نام یر ان
 ۳۱۳ دت ۵ے ۷

 ۔۵۸۱ 9

20 
 ۳۸(اب )۔ لاش عاد گن ان

 کن نین شاخ غامیا اب
 ۔١٤۲( لڈا تز۔ رن تری

 ۵۳ ۔۷ ۔۵۵٥ گانا

 کے باذ کار اک نامی فرح
 ۹(ا ےہ ترو“ں/لآ

۷۷۸۸۳٥ 

 مز رم ےس وشام نوک ا او پا
 ۔/٢۷۹ (لڑا تل. اے اب

 نل ام ےس نا ھتاس ےس نا ی ا...
7/2 7 
 0ئ22

 /[/5ر.۳۹۵ میپ .اگے اج
 ۔۱۹۹ ۔۸

 و 0

 ۔۳٣۸] لڑا ر۔راگااک

 ۔ ےس رگزاماکا مایا او لال.
 ۔1/۹۹ لڑا ئ)

 ےرکامد ےنشڈ یم کک ناک اویپا ...-
 ۔۹۸۵ ۔۰۷ ملاپ )ار

 ۔۷۳

 ناہىررےں ونوروا لزنشز تاک

 ۔۹۳٣| ملبچ  ےنشراکغ اما
 ےرکرا ناس یر شوراکغ اما.

 ۔|۸ہ لڑا بر ۔ افإ ٠کا اک

 ۸اونسااللاب نںاہب تامام ہو

 گولن ارالا قداصٹرعدا مے

 “ما ) ۔ اٹ ا

 ہی مت ی۷

 حس 5



 ا کے رم ت.ے-۱ىتمىروو لو ون
 ترا داد کب ےل نام او! ٠ ےنرکاھع تلخ وکن امان نینوم

 " ۶"ص۱۰ ۰َ ۰٘ ٘ ٦ 0 َ" و طرف کس ہاوس اک
 ھ00 01 ص 7٣ رک 0۱۰م ع۷
 ٥2۵/ل وا 2) ےک

 تہ ۔ہاخ)

۳ 

 3.٣)" ڑ۸ ۔۸۷۳) : ر۲۳۷ ۳۵(اب )انی
 ۵۴ ۔۷ ۱ ہانگ د نار صح ٹوک وم یسک ون

 تاذا :| گر اد ضا نامی یا -. ۲۳ ما ےہ
 ٠ ےک 7/٣ ےس 1 ےس ےس او ےن شی نام وکا۔.

 نس مر وا ےس نام املا وو مقا ر ےہ بازع تک
 7 رللا ایکددا ےک اھٹاد ےس ں3 یر ےںولاد ڈا اکا پے

 ۵ ) جر“ ۔ےپ توا ۔۱ہ٢ (لئاو)۔ ے ام ان
 تے." وج5 ھ۳

 لک یت یب کو ےک کت وحوف ١ ۸۵لا ت)۔ ںیہ ید تدامش
 وم للاوز -  نواح یا اک نار.

 ےک روا ٹپ کٹ تفا2 اند ۔ ۸۹
 ٥٠ا لال )۔ ےس شام نام: لت نالی ا
 لگ +ھھ"""ھسمسٹسم"مسملل کت اب رے ےک نام پورت ..

 "مم ئ۶ ۷" تر تاک
 ۔ےالوس اب ںولاو نال نام الا سے اسے لونوم

 یو 2 تر ۶۳۲
 ےک ۔ ںی اد ےل ا الف اپ نو.

۷۸۷۸۶۲۰7 



 ےس ےن -وصسعسٗومممدمسأمبیدووف

۳ 

 ۔۷۷٥۵لوا تر

 ماما نا!
۳ 

 يئئ"" ٤
 ۔۵۶۱( لڑا جر “امر ںیم

 [[20مم"/1191

 تب٦ 2 یب
 ۔ا ٹرک نور نما گولے یک...

 ۔۲+۵ (لڑا)

 کا ھھئ9كى٦55.5
 ۔۵۸/لواور ۔انوڑطلس

 کوہ ئام ںیم نال اما یی راے
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 ےس ےرسود کیا نام ا یا ما
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 ۔١١۱ فدا ےس ینا

 ص7876
 درا نیشارد اوہ
 ۔۷ 2 مت اکے این
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۸۰0 
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 ۔غ ۷م ٢ء ۵۰

 تا ےس الو نانی اوم
 سم ات ۔لوناک ٌ

 /ە2 ...0" ٰ

 م۷ رک

 او وتر ل٢ا نام. ٘
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 ۔ مسا کیف ہاددازاک

 ۔۹ ق تر

 ز ئاکواایکن وی رفاکںن یوم یوم ۔
 نل الع ئل ےک لوگ ول رم
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 غاطا ا کیل ک نج یک الا دارفک

 .اگہررکوم:ل ضا ہار مڈل وک

 ۲۹ا (
 ھا ےک

 ۔۵ھ۲۷۔۵ھ۲۵(
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 ۔۸ مت نے
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۸۷۷۲٥٥. 
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 ٠۸۶۸ ۔ ۱

 تا
 ۔۵

 "'ھ"ھ"س “۶ "یم
 ٰ “ہ۲۲
 ١ ا مح لاس تک.

 مو / 9
 ۳۴۱۰۴۴ ۸۵۸۱۰۵۱-۳۰٣

 ۴ ا م۵ ں۷۱۳۵۸۵ ٣۸۲
 م۷ مم2.



۳۳۴ 

 ۔۵۵ ۔۰۳۲

 ہراس ویل ملا ا ظفل کے ام.

 ۔۸۴ (لبائ)

 ےس مالسلا لعاب تما ا ۔۔
 0 اڑ: شور وکی فل ابا

 ۔۵۹۰ (لدائ)

 لا6 کا ایر ق ین ںی ما...
 ۳۰۸۔۳۷
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 ۔ لام داضتی ایما ںیم اھم
 ۔۲ ۹٤ (عا8

 ےس مالا یخ الا تم یش ا.
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 ۔۱۹۸ ۔٤

 ےک ےک
 ۔. ےس کیو امر قل رام
 ۔۱۹۸( لڑا ئ):

 ےن علا ض رکے طط نامہ ہیاکا ما ۔۔--.
 2(۶ امان اکر و کاٹ

 ۔۱۳۵۔۱۳۲( مم ه٢ .ای اک:

 ۔۷

 6ر فایر ڈا کوک.
 ۔۸۸

 نریک: لم سلا لکبةقةتزمت_-
 ہوا تر. پکی اسکا
 ۔٢

 نہ اکا یے اب ےک نی تان
 ۔۹ (لڈا٣)

 ۰ء ۰ یی ۰
 ۔انڑہا اےس عاد نت ہئاےج
 1 ۔٣٥( ماإ)

 /خاب2۔ف۷ن اہے اورا
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 ات ار گت واطردا گے ات

 - ن ایر اکا لیک نراب ےس
 ء۵ (لڑا)

 ۔راخأےک یہ لت وحد ںی اکا ۔۔--
 ۔۵۵٥ (لڑائ)

 ۵۳۷٥ا ئ)  اطقداما گر ٹاجن
 7 مالساطاد تزضں ییا تک

 ( ماہر مالا ان تاک انز
 ۔۲۹٣ ا۳۲۷

 ہ رایماروا کرشن ئ0"

 ایام یار ش یکم اظنمےکک نا
۳۰۵۰۸۰ 
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 ور. تراغہ گور مارا
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 ۔ تدامشن یک توپ نئ مکا.
 ۔٣۰٣ ۔۳۰۵ (( بان
 ے٠ماج۔ مع مس ج۔ےاوکےک اکا

 ۔ا۴)۴ء۱۱۸۳.ء۴ ۹٤۶
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 ۰۵۳ ۔ ۵۲۹۰۳۲۲ ا۳۲ ۔۲۸۱

 اھت یم للاط اھت اک تال اوور تاہف کا لان
 ۳ مس
 انکا کر ابو وہنوکت ال ےن فو

۳٢۷۶۰۷۰۷) ( 

 اک ٠۔اک ۲

 ۴۰۷ اک )او نو اک فان.
 اما .اھتا ا اے اک ا

 ۔ا ما جر اکا
 ےہ 2

 کام خو نلاس غیر بابے
 تے کہ دار دام ون
 ا امر ارکان ا مک
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 | ما ۔ےہ تعئارمکت خم کا ا.
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 ء۳۹۰۴( کر ([۵7 کی
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 ۳۷ مک
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 ۔ ۔ دس رخ ییج درین ستر جو2
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 ۔ انب یل دا نامکسصم
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 اکر رت ضو ت زد وکل ا سک
 0 تک ۱

 1 زط ر )ےب

 ۔۹ مت

 ریا کت وکد ںییرہ عقاو
 . ۔٣۱۳۔۷٣٢]لوا

 ۔۳۰م] لڑا )۔ مم امن دم تفاو __-

 ء امن ےس ما و غنماکں وینا ے
 تن ۶اور

 (۸تالغد ویک ایپ
 رس اھ یر

 زر نبى ےک ت مار دا تو

20 )2۳۷۷ 

 ۷۲٣

 ےس تو نانا ںی نوک اق ہو _--
 - ( “و ۔۷ےر کک تبایخ
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 تے
 ٠۔۵۳ ھ۵ ۵۰ و

۰, 

 ۔۴۱۳۷۳ مات )

 ؛مابز تر: تیغ کاما 0
 : ۔۲۸ر ا7 ج ۷۱۳۔۳۲

 | ماس کبار. توھکاک نا اج

 ۔ ۵۰۲

 ھر ۔تراک یز ریو او
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 ام. مغز. میت

 ٠ رمز ۔7۳۳۹ ۔۳۳۱۔۵۰٢
 . ك6م ۱م م۳۶ ماس

 و ےن رب خ :

 ماہی ۔ے نیٹو اش
 ۔-۱۹۳ ۔۳۲

 مک کم
 تما اک ا ے
 ٹرائل “٭

 ۔۳۰۸( مفتی )۔ روا نھ

 من ےس ےک وک یگ
 ۔۳ -۷
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 تب
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 ۔٣۴ اپ ام . روا جن _
 8 م۸ ا

 ۔۰۹ مسز وادی

 ۔۵۷۲ ۳(۷ اتر ےس ات ینا
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 تر نو ور 7
 روا زنا اکر افر وانا ترنم.

 ۰۹( )7۔ باب اک
 مالسا لم عا تر دو

 ےہ نک ناک ت رش ا
 ۔۳۱ك/5) ہرا لو ےئل ےب
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 ےس بسا کین ڈیکط سو نرخ 2
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 ۵۷۷ معع یا شام
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 ۔۷ غرور
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 شاخ ےک کا درک لطف پاک ا ۔-
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 تم 0ر
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 ۔ءد لا لافڑے نوک فرم نلا۔..
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 ( مسز ۔۹ ۳۸۔7
 "ھ۸0

 عدم تالا الم یک رپ لا...
۸۰-۵( ۲۸۳۴۴۲۸۱۴ 

 ےس نوک مالسلا ہیلع یک لت م١
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 ساکن ا نو لات ضم ںیم
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 ١ "٣ "2۔
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 لا اکا کوان کا تک ےسر ھم
 ٤+ ٥ مطائ)۔ ا۶ ےرک

 2 یی ۳
 (دئت)۔ء۵ (لوا 7)3 کے نام

 ۔ےہ

 ۔اناپ تان ےس الم گن وف اکا.

 ۔-۷۸ مار

 +ھ ھ۳ ھی 70

 ۔۸۸ ٤۰ ( مور
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 ۔٤ ( ل2ا

 ۔ہ ]لات ۔ لئی نیب نا

 ےس ا چے نا لے علا.

 ۔ ء١ لڑا )ایک اج

 (یلاا6)۔اناج ایک رقم اک وند اپ __..

 ۔۵۱٦
 ٹک ام سیئاذڈ یک شک عی.

 ۔ء۹(لئائر

 فا لا ئ)۔ یکے انب فی کے کک

 ۔ آے اہک نم اَک یف نل.
 2ر۸ (ئ2ا8)۔ء لو جر

 -۸ -۷۱ مخ

 لسان کن امت.

772 
 ۔ء۷ (لژا تر

 و ھ٢
 ۔۸۲۷( لڑا ت)۔ےہ

 اید لیکر اےک اک ا.
 ۔۸۵(لئائ) ۔ ا

 ۔٠۸(مثدائ رض کم ترحح_

 لاس ےید نام ےک ییا /2

 نام لے لام یئانم یک
 ۔۸۳( 2ئ

 ۰۸ ( مداح ۔ مون لاےس کرشن

 دانے لاج کال کت یش وک ا
 ۔4۹-ء۸م۔۷

 مما ۔ سام ام ایل یف امتھمےس عا

 ۔4۹۵ ۴
 ۰ (لئائ) ےگ ےک ےس غنی وف ہو

 ۲۵۲٥۔۳۰۔۳۶ ۔۵

 ابنا یاس نلپایب
 ۳۳ (بییو)

 کا ۶ئ ئ٢
 ۔١۸( ٹا 2

 لرز ۷ ةارالۓ ےک تام 2 تو

 ۔۵۹۰ مغرور

 نی03 16140۷



 -۔/۵( م۶۱

 مول دائر ۔تاباغلا ےک لایا.

 کاج ےزاڑل ےس تمل  نلا_.
 - ۔۱۹ (لوائ).باط

 "٦ ۸٠ء٤ لئ یی
 تک ۔ء۵ غفدان)

 صو کا
 - ۔/۵۹ (لئائ)
  دیک فاع

 ۔م ×۰ (لڈائ)
 ےہ ہرسوکن ا اپ یتا

 ایک رکا اکے ن وم ل شاد ےب
 ۱ ۔ےہ (لئائ)
 کب عو کن اہ انب سے لا

 "اھ ایکو نلم ےس ےس راز
 ٠ ۵۸ مر ۸40

 اززے ںؤت کیا 07 20
 مووضے لالہ ہو روا اھت
 ۔۵۸ 2ء ۵۸۷ ( مایا تن

 لئاور۔ طا یئالفاد ایم 00

 اھ گاانب فراڈ اکر لا باک ا ۔-

 09 م۷ اف دار صحاکانل اہ ا
 ً _ ےیاد اہ دار لنا تقو ےگ یم ےل

 ا

 ً ۔ 0 ۸۰ م۸۸۰ ۹۲.
 ت

 ھ2

 8 م۸۸ ۵۔۲۔۸۱( ا

 کہ ۔۲ "۵
 ۔ ۵ء مس. تب اکمل اکا.

 رو سور
 تلاہہ ار نی بد
 ےہ

 0١۰۰۰۰ در
 1٦+0 تے
 ٴ د9 وک

 7 ٣
 0 7ک رم ںیاچ

0۱۰ ۷۲ 

 ۵۸ر کوا ں وینا شان اکانلا
 ۔ہ۳ (۵ئا)۔ نعش کنا۔--

 م۵:۰۷۵۵ 7126۶۰
 ۔اھٹا اک ۓ وہ بوی علا.

 ۲۸٢“ ۷لئان)

 طاق توارضو کلم یکن

 أ۱ درس
 ئ6

 ہہ تی



 ےل ں وہ بس ا آز
 “لتا انا نیو ککے اند
 دم۳ )ےس
77+ 

 ٠ دو
 ۔اگز رو تالخ کن واقے کت جم

 ۔٤۹ء9۱مت٤)۔۸۳ (لنائ ]

 ۔۹۴( ل وا ). بس سماع.
 مئاف)۔بابا ےہ اگے نل.

 ۵۸۷(ابن -۸ ٠م ا

 : ۔ہ۵۸لے ا :

 ر گرل ےس المسلاہ لک ف اول تزوح__-۰_-
 مس مز ۔ گیا یم
 ٍ ۔۷۱۵۔-۴

 ٠ گل ےک دعب ےس لوک ہدایک۔_
 ۔۲۹۷ ۴( موس حر. ےۓئہوہم

 ۔ ۵٢٤۱ ملاپ )2 ۱

 تزسروا ماللایقدوادتع
 ےس ام ےس م اسلا یخ نامہ

 ٠۔١(“ ا5)۔ج ز۶ انا

 تے
 ترفتردا مالسلیلف یل مت رضح

 اکا دبے ما اک ایل عامل

۵ ۰ٌ 

 1۵/۳۲۰۵۰ ( اب ات) اپ

 ّنالغااکن ا سی وک لات.

 ۔۳۲۲)غمابچب تا. لافز
 تلام سن ےک یار کلا باوا

 ایر ک ید سال اپس

 .[٦۹۷۳-۵ ٠

 دوا انکل شک و رند 207
 ۔ہ )0ا0 )۔ 2 ٰ

 ٠۶۸.۸۹۰
 اکر ای خا نکے فط اک ان.

 ۔۸۹ (ةكائ): رارفا
 لْہتِأ-العکز' زیرو ایا

 ۔۳۸۲ ( مفكز ۔م٭۰ ( لا

 -۔-۳

7 2 
 ( لدا یز ۔انرک ون لسلف
 ِ ۔۹۲

 ماسایلخ'تزعت دان ال اس
 ےل 2 /
 ۵۹۸۲۵۹۵( مد حر۔ گہ

7 0 0+0 
 ۔ ۲ ا۷۰۷( مدد حر ۔ ںییکو

 ۔ اھت بم النسا بہم یم اکیلا.



 ٠ھ

 ۔۰۹٣ )08(( ٥۰٣۰.۳۰۵
 ےک ناروا مالا یلف فول ترضن

 ںونوکیک الا نشو 'ےاد ےن
 ناک دس ںی نور صم ےس
 1۳( نر نئ اٹ

 منکر انہ کت اف ےس لا...
 من ید تمنا للہ نام
 اک لا یا نانا روا ترصن
 ۔۲۵۲ (لڑات)۔ہلاطم

 ۔م٭ن لا2 ). ناش کت نت ون
 نا ےسراذکن یب افنےک نامی ا۔.---

 ۔/۹ء( لڑا ئ)۔تث یر ئل 7

2 : 
 ۔ لا ط۔ تراش گے لو

 کے کری زا اب یا اک ا
 کود ےس ار ترضیدنبا ےک
 ٦۰۷. ۵۹۸ 28ر

 2 0 ل (ه0

 : ۔۷۰۲ ا۷۰

 روا مالا لعواد ترضح نا.
 5ک
 ۔0۹:,/لئائ) ا0ت

 /,ٔ+  ٔ 7 ں۳

 ۔ےور کن وک اض کالا ۔--
 ا : ۔۸۱

 نا ین مرے امن: روا تھ ےس

 (ئر۔تلاع نی وا
۹)۸ 

 ت از لا ےن انکے نر ایا تیا.
 . ناک یک رخ رت اک ار اا

 ۔ہ ١ ٰلڑا2ٗ) ۔ےہ کد ےل نار

()) ۸۸۲۰۵۰۳۰۱۱۸۰۱۵ 

 / ما ۲ ٦۳۱۰۹۳۰)

 ۳۴۳۳ ۔۱۸۱ ٠۱۸۰۱ ء۲

22 ۰+ 

 ۔ لان کک رض اک ا یہا
 -۔۱۹ (لئاو)

 ۳۴۱ لڑا ) رام کت ید و_۔--
 0 0 2 ٢

 200 ص7
۹ 

 ٘ ادویہ س امن تح ےس تنا کن ا ۔--
 ۔۰٠ہ لڑا )٤ٗ

 7 نا یم ناز ےس اگ اک اب.
  ۔4۸ (لئاب)۔ تام

 ٔ +'ھئ" ۳

 ا ای 0و ا

۷۸۷۸۶۰۰۰۳ 



 ہہو سو

 ںی ج۴0۷.

۵ 

 -۔/ت۸۸۰۰
 ضاس سوم فال کیا

 (لئا ا

 ۔۵

 لو ایام السا و

 ۔۵۲٥ل وا ۔ان مر رم

 /[مَٰٰھ 0٤
 اپر یار واال ناپ ارب
 ۔2۹ 5ر

 ص24 7۳

 : ۔۳٢۲۵( لڑا

 رى َكْزلت فل وسطی -
 ۔۲۵۷(لوائز

 ۔۲۵۰( لزا )ام

 ھر 70
 ا۵٠( ماہ )ایکن وہ کرانا

۳ +9 0 
 اما تو فلےس

 ۰ 1۳۱ا /

 ےن و مے ا ئاابےس دام.

 - ( مات 1 ےن

 رند اے ود ےک علا ںی دام.

 یر پکے لاس یر ا
 ۵۹۵۷۵۹۱( ز ایک

 ۵۹۸۔۵۹۵ (ئرئ )اس کواض سب

 + 2227٭

 ۔۰۲

 سوا ا ئل ےس ںومو کان _
 ۔1۸ 4۔۷ا لا ر۔ا ترک

8 77 

 ما. ےگ ایک2 باذع تخم

 ۔۹۳۔۹۲

 فتداماۂدر انب گن کب ابضا ہت

 ۔۵۹۸۷۵۹۵(می) 26

 ۔۷۲٤ ۷( )ا ےک

 اگدترکرالۓاا 2 ا رن

 -۔۸۲ ۲۸۷( معم )ےس ٹاپ

۵۸-۰۷ 

 نیم ےس لا یکن اوکں ابا
 ۔۷۷١ ( لئا جز .ربکاک ای

 کے ثابعْفل و



(03.0٣ 

 تح ِ تا
 نیلام 0. :
 رح ٴٰ نام
 ۷ فلواب) مکا ٣)۴٣۶ پاتا کوا تل” یک اے نا ےک ضد -.- 75 ات ۔١۱ لا7 نم اک لا لا تودہ ن17 ا ٍ طس ۔۲۳ ۵ا۷٢ -" تک

 اسلم ای6 تان : ۔۹- ۷ یم ف مارک واک ا وا تو. ___ نارگ تب ۔
 ۔٣7۱ ۴(۱ ۔ ے ار رومسدد ابا ت فور مہ -- ۱ 0ے آکے رام تان وت... ۔۷(لئاح) ٦ . 22۵۴" منا نکر کپ اپ وک ۔۔- ۱ . م۸ ما“ ۔ج کردا ھی رر 0

 ےس 
 ٭

 لڑا ےس قاسم ام ما. ٰ تووہ ا
 اس ما مم ا ۔ےت رر | مو 2۔تو ت یش اکامئا ٰ ١

 ٣۱٣٥٠٢۔ ٦
 ١ ١× ۳۸۰۰۔۳٣۔

 ےہ ےہ ا: ۶۷۹ ( ما معا مات ١
 "5 و 0" ٘

 ۷۸۷۶3۲۰٥۳ ۱ تھ سس



۵۳۴۳ 

 مس ا کا رکے
 2 2 ٢٢٦

9 
 ۔١ عج )۔اھت جانو درک ٠ ا
 ١ ۔۸٢۱ ۔٣ ۱

 رس ےے ےک ںودرروا ںوتندوعم_. ."
 2ئ

 ۔۸۲ مسا. تلک

۴۸۳۷۳۰ 

 - باطماکت لئافمیکگ ور ا رمت
 ۔۳۸۴۔۸۷/ مم
 ۔۳۸۷(ی وف ا باک وان

 ۔تشئامم کن کد وکں فروع نیئا_--
 ۔۸۷٦ ( 2 )

 ںیم لوٹ ون کوکں کروم ا
 ۔۷( وس ج) .ےہانکماجاھڑکد

 کد کل ود م ینا لے ںلووٹروت
 (م) ماغا ٹیم ام ما
 ۔ ۳

 الف لروخردا لود و ما۔۔-

 ۔۳۹۵ (ط جر ڑ۔تلام 1 رک

 فتستروا یر ےن ےک ولروت ےک
 خا تدلام گے نب ےڑک

 ۳۸۵۔۳۸۷ (م۳۵)." تج

 مسا ام شو اک
 ٠۔4۱ ( از ۔٢٠٤
 ۔۳۸۵( مسا زر تر

 2 ار َمظاَم کا و

 ۔۲مء ۷۳۸۰۵ (ئ بر"

 ےس ھر سکانغم انک تی
 ا۸٠۸6 مم ےہ ای او

", 
 | عوساک۔ تشئامن کے ٠

 ۔۹۷

 ُ ۷ ناف تے ںوراو ضر م 1 تا

 ۔۴۸۸۔۳۸۶(غممى” ٠)

 ےنناس ےک اوراد نشر حت ور نو

 خم جر وو ےک ے رپ

 ۔۳۸۹ ۔ہہ

 ے ںوتروکراوطادم زوازغ اب دا
 ار نکرد وک اف رش ایم
 ۔۳۹۰ا۳۸۸ ( غى')

 نلدزرامانرفا ں ولا گدنوا_-
 ےۓنرکر ناپ نو درک امس ےک
 ۳۳۱۳۸۳ ج)۔ ضا
 اکے در ےنشم ان ےس کال

 ان03 1610



٥۵۳ 

 ۔۹۳۰۴۹۲٣ )موسی
 ترک

 اگے انسا لدر راکھ یر ول

 ۔۳۴۹۲٣۳۹( سض ا: تتلام
 تّفلام تن ولےس لگ ےک ت12

 ۔۲۹۳۷م۳ ج)

 مکے روکے ےک ٠ت
 .." ےس ںونممانئا کس

 عا ۷ا رسا انے کے نر وک

 ےںروما ا داس ےکر یی

 ٹوک ٰ
 ۔ ۱۸۹ (لئات)۔ ترک ۲

 ۔۵۹ء(ب) ۱

 تاک مد یک ئاوکل امان
 -۔۱۸۸ لئاو)

 27" ٠ں ر تو
ِ َّ 

 ۔۵۷۹(امباز ۔ےت نوکپ "۲
 اگل او ےس و کے ات

۸۷۰۰0 

 ھر

9۷ 6 7 

 سی سوا یا ٹپ کو

  ےیل طرف رام تح:

 ۔۳۹۵۔۹۳٣( مج
 ےہ روگ ےل ےک زا ںیم ام

 ۔۵٥ مسا. اکے
 0۷۹۶۹ٹ

 مت... رب تپ

 ١ ۔۳۱٣0م۳ میا
 "+3 ت2 روز ا
 ئی مس

 ریمپ
 نظر کر

 ٥۸۔

 ا۱۵٠ رش 77 0.0ک

  ںیروض 2وت کت ام اوزار

 ۶ح تجیچچ ا۵ متض۔ایایکے ےس

 را اف او و یک

 َ_ ۔.۔
 یہ ےس تہ سو

 یوتھ سج 7

 ےس 3



۵ 

 72 مکر کوا ہدامکوکا ۳

 ا4۸ ےس مک سا یک تو
 نک

 ۔۵ ۵۹ (لوا )مو شناکا
 ٠ر ے40

 ۔۳۵۱ ا ےےآ تم
 ۔۵۲

 ۔ا۲۷ لئاک )موم جڑ اک ا ۔۔-
 ھی 7 0

 0خ جر۔ کیک نا
 ۔ ۲۶

 ےس ےس ںی اد ذ مایا دعح
 ٍ ۔۹٥ (مئا)

 ِسئاتافاےک ےک اففا ---
 ۹ (لوا تر عامل 1

 روا انک لو ےس نیک کت زاممش
 ٍ ۔۲۷۷(لئا مز ۔ےیمان .
 مضر مس لو نکی کت.

 ۔۲۲۲ ۔١٤

 ایگ الف لاو ےن کیک اوکس فل
 اگر ا۸۶ ا۵ےیداد ےسآروا

 ۵۳٣۔٣ ۵۱۔۵٣٣ مشن ر

۵ 

 ( عامر ۔۹۳ لا )تے کا...
 کل کم مم )۹-0۵

 ۔۲۵۸ ۲۵۷۔۲۰۹ ۔۲۰۸۔ ۰۴
 ۔۸

 ۔۴۰۹.۳۸ ( مس )اھت نے
 ۔۱۸۵ ۔١۱۴۔۵٢۱ ( ہا ۔ےپ

 غار. باطم اک لا ئل اھببسک ےک
 ۔۵۵۸ ۱/۳ )۔۶ ۔۸

 مع تیغ اک نس کمانے لا
 ۔۳۷(مے۔ج)

 ۔ےئاج کل یکے یکم انک لا.
 ۔م۷ ا م۰ سس ےن

 ۔ ٢۵ یو نت
 ۔۹۰ ۲۹۰۔۲

 ۔ا۸ ۵۰۷۵( ان تافڑا
 یگ ےۓرکر چا کرانے ری تر کاش

 مم. )مشن جر نم

 طارق
 (٠۸۵۰۷۱ نٹ یم تا
 روا اج اب کی لا.

 ۔ ۳( س ) ےس ناک

۸۷۷٥٥. 



 نی"

 ۔ےئ۔ ۸

 ۔۸ (عئاح ۔ےی یگ
 2 ٹن قی

 ۔۵۲۰ ۱۸۵۔1۵۲۵ ۔١ہ۱

 اھل امر نمو اکا
 حا حط اقوام نام ےب

 "7۲۹ ۳۶اآ۔ےارک
 : وس 22 روا لوڑاس ناس ےک و ارترعع

1 
 نہ کاپ ےس لابن الا.

 “""""ئٹس ٦
 و ےے۵۳ (مئ)

 ۔ ۔۲۵ مہا إ ٠٦.

 ئی ْ
 ترث ۃووا ےۓ ریجن 0

 ھے3۷ می م اکر .

 ںومشواربواصنا ٹا تن
 ۔ ۰+ ( معا رت ا

  ۔نتلام کی شو صں یم جاو
 ۔۱۸۱۔۱۸۰( عا+با)

۱۶ً 

 : ١ اے و :

 ۔۱۸۸۔۱۸ے/ اپ 2ما یس
 ٠ں وو رکی ان اوج اک وصل.

 تر لم اکن ار وا لااد ےک
 ۔۱۸۹۴ا۸ء۔۱۸۵۔۱۸۱( ار 7

 4 جادزاواعل ٰ
 ہنی کزن ہناھب اکا سا.
 ۱ ۔ا ابی سنئے ظ

 تت6
 رب

 رم۲۸(غس اکر ۔یقرڈ اک اح
۰ 

 ا۵ا قد اکر ہی ہصو نم اک
 ئٰ ۶ص

 ۵۲ ا۵۰۱٣ مغغکئ )ا ار
 رت لامہایکب یت منھم مالا.

 ںیئمشر کا ےک ےن

 " ۔۲۵۷ ر6. 1
 وا ای رم دیو
 (٥۵۲۳۰۲۵۱ مر

 وی ار مولوی ہک مان

 ا یب

 رے ہم

٢ 
  7جج



 وم یہ ن آف قام شام
 ۔۳ك (ل وا ۔ےہ

 ںیرظکگتالخاكداتجا۔--
 ۔٤٣(لا ام یم
 - ۱۷٣ل دا )جیش صا ا

 ۔۵۲
 ۔۷٢٥ لاج )۔ تعامل کا ا.
 لڑا ر ہارڈ ما واک نشض ےس ما ۔-.

 ۔۹٣

 رو 0
 ہل وار. تیا کرکنلا نکی
 : 2 ۔۲ہ

 ںی ہک ھتنک اض یف
 تی و (٠۷۷ دا )انب بل و

 ۔ا۔۵ لدائز.تایصض یک ا...
 220 ( ل ولا ران کا ما
 رخ ط ا امت یے ےک
 ۔:(لئا 0۔0 کرم
 ۔٤ملواء ]یل ار
 - دلا ). فط اکی افےس کا

 +٭+

 7 را 5
 : وک ۔..ھ۰ <

 2٠ ۔

"٤'٥ 

 ۔۳ا۷ رس یر
 ۔ہظل اضزر نوا ںی نک

 ۲۵۹( ای
 ۸ک( ات ۔تگ "گے ریتکا پس

 اس ےس فکر تر ےن ام شلا

 ۔۳٠ ۱/۶5. ہاکی
 ۔إلاو رک قدر قی رم یگ

 ترس اس
 ۔۲۔ ئارز ۔٤۵ء

 ےل وک کت رکی شلاوس کن سضلا
 و2 ںیم سن١ طا
 ۔-۰١٤٥

 ا
 .۲۹۵۸ل ا امام ای یکے :

 .انگہاغد ےرڈلادرکداب ےک رفت
 ۔۸١ ماسک ۔ے ان
0۸۰۵2۳۳ 1 

 زالوگولہد رکے یا گایا
 روا در ےس یارک سک ا

 ۔۵۸ل وا )اون یو ٍ

 ےک نا انوار داانانباکنں وت
 ّٹ ء۷ ود کر ےب لیٹا :

 ۵۸۳ (مم'ج)

 ان03 1610



٥۲۵۸ 

 "ھ82۳
 مم منشا ۔ تلے
 ۔ ء۶۳ ا

 انا قاسم ےک فا صر
 ۔۵٥| فض )۔ےہ ما ہعحت

 کن املا یت محفلین ڈا کرلہ
 ۷۷۶۶ ئز داد لغ اکیا

 لالدتساطلف ےریر لاک ولول_
 رے ہ۳ ۳۵

 ۔جاش الم ا ےے دل دفع
 ئ0 1۹۷م

 اب کری قی ادا اد یف املا...
 ۔۱۲٣ (٣۴ مد ) .یفاعم

 رام کت نامہ ےن ہم یل.

 کری دفلےس سرک ام لام ت
 ۲ نشا یکے اج
777770 

 ۵۳۷ل وا جر تلے ک
 ے۷ تاک

 ۲۴۸۔۳۴۸ ۔ے۷خ ۷ صا .۔.
 202ھ0۲ ٰ ٣

 ۱۹۵ لا0 تا کور اشا ایام
 ۶س 2۶۵٦

۷۷۱۰۰۳ 

 رس۰. (لوا جر. یہی
 ھ- 9 ٘ 7٤
 ۔۵٤۳ لا (ج)۰ ےتکے ا َ
 0۲ (مبا)

 ےاچ بے توہم الا.
 کلا کب ج نیلے کلو
 لوٹا ہا .ہ
 تک ر۷٣ نعش اتر کنی
 ےنووم نیٹ کڈا یل

 مکی ےس لانا
 رب تردف کبار اما اک رزق ےک
 ھ۳ا( نعش. ےس ایما ام
 و و کولرکے نین تیشم کالا

۲ 0" 
 ْ ۵ے

 لانا یس اند تبض کش.
 2ئ

 ک۱۸ 12٠م .۴۸۰ ۔۴۸۶
 ×۲۰۰٢٢٠. ۲۰۰٠۰۹ ( مم“
 ۱ ۔۵۷٤

 ٣ یدازآ ای خاد ہداداوکن اض.
 ٢ ا کاما دزکراانر



٥۵۹ 

 اھ ا تب نی نرخ یم
 ۔۵۲۸-۔۷۱ ۔۵۳٢٢۲كی ۱

22 
 اما و کا بے اج مے ا

 ۔ےہ اول یھ لیٹ
0000 
 لان: ارب وانا ےک نالا

 عر تو
 تبغیاط رکے اک ڈرٹ

 ۔ ۵۹۵ (لدا تر ۔انل ڑی
 ۔۵۳۳۰۵ ۳۲۰۵۲( مرا )

 ھ7 سسر ۳
 ۔۵۹۷( لڑا ئ)۔ باوجا

 ھ0
 م۵ ٣ ( لڑا )

 ۵۳۴۵۳۲۰ ۵۲۔۳۷۔۳۷۔۰۸
 0 ٤"

 (مبد ئ).۵۳۸ ۔۵۹(لنا جز

 ۸۷ رح۳۷۳ ٣م ٠۷۱۸۳

 ۸۵ ۔4٤7
 نوں من ام ار کوک ےک لا.

 -۔٢٣٤٤ لڑا ) ۔باطن اک

 ٣۲ ۴ ٠۷ ك)

 ۔۵۸۹ ۔۲

 باط اے کر اض سیف کار کر نلا
 ۔۵۳(لوا جز

77727+ 
 ۔۵۳۱(لڑائ)۔ بام اک

 ہو اکر وا ولد ےس فر یک ([2

 غم باطم اکے نا ےک اگل ت

 ۔۷۷ 89
 دس ےس پکے کوک شپ

 2(٢ )۔ باطم اکے اج ےک
 یل 770

 ۸ر صو تلوا "رقت
 ۔- ۹ 1-1

 ۔۳۷۵ ۷ ( مانا

 یھ مکا مز سسر اک تام

 ۔۳٠۱ (ل ڈا )۔ بلطم اکۓ نھ
 پیام اےکر لا تلالع ہد تاب

 ((مئئ٣)۔۱١۵۔ ۵۳۸ لیا جر

 مال 17 ۰۵٤۷ ۰۴سا ۔۸۰

 ۔۳٣ ۔٣٦۔۰۹٦+٢٠ ۔۵

 ۔[۵۲ رم. ے۵1

 لاج ست ا وکں کول یک
 ۷۷۸۰۲۹۹۔۲۵۸ (غوئ)



 تا

 مر س٣ ۳۷۵ ما
 ۴۵۸۔۵٤ ء۲۳( ما

 الباب کوک کوے یک
 ینا ال ےک ٘ ۔۱٢٣(دئ)

 ۳۷ مہاجر سان کالم ۱
 تیا رااوکں وو ےک اسم
2 4 
 ۱۸۴| ئ2 ق)۔۲۰۵ ٠٠٠ ۔۷
 ٥" .٣۲۱۳۔۲۱۹-۔۱۹۳ ۔۵
 ۳۵۷۷۔۵ ۔۵۴

 ۔۷۰۸ ۰۷۔۷٦۔۴۹ ۔ :

 ۶ ۱ ٣٣٦
 فا جا ۱١

 لطیف
 0٦" ۔۵۹)لا)

 اتا تلہ کف ولاط لا

. 
 2 ںولو ےک ںوگول ےسیک اے

 ۔۲۲۔۷۷  معئ) ۔ ےب ات

 ۳ک ۳ع اس ا۔۳۷۸ ۔۳۷

 أ 8

 تے وط اے

 نیہ کک کیک وک یک

 غم ۵)0 ۲٢۴۴
 ۵۱۳۵۰۷ م۱: ۴9( ر
۹4 ۴ 

 ےہ ت
 َ ۔۵:٥۔ء٠.۹ہ (۶۶) ٠

 .0ھ0۷021ھ۷0كھھ"٭ھ
۸۹-۵۳۸-۵۳۴۰ ۰ :2 
 شک یک یکے اوٹ ںیہ را رک
 ٌ تر ود از

 نامے فر یک لوکل کوک سک.
 ںیڑوکں کول کرو اے نعم

 مم ایپ اتم ٘
 "×× ۶ ۷۶َ ی۹ی ۳

 "َّ مئی ناج ید نیک ٹو
 ۴۰ :٣٢۱٣ہ۔٢۸٣ ۹۸ .×٣٣

 ۳٣۰۴۲) مع ) ۔۴

۲۳۶۶۳۷۳۳۶۲۰۹ 

 1۵۳1 م2 ا ۔ یا

 ِ 0. : 0۷" ٦

 ١ طا ذکر ںولد ےک کول یک

 )“9ء0 رح دی

 کم

۷۷۸۶۰۰۸ 
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 ۔٢۲| (معئ)۔ ےہ ام ایک

 روا نتیکد لام لاوکں گولے یک ت0

 ۔2٢ ۷( مما ےیج 1

 تّقازد سیم وا ےک ںوگولے سیکس ےتشماا

 ۔|۸ مع ۔ےس تا گاہ ٰ

 نکی ن آف لاوکںووکے سک.
 ۴۸۔۷٢( .اد وک

 لوک سک نو اض ےک لا.
 ۔۵۵۷( اب )تک ںی یگ
 ۔۵۹۷۰۰ ۔۹

 کی امہ عی ےئل ےک کیا ےیل
 2ی ار ۔ اکر رڈنماناد

 2 ۔۸

 ںوتعفلا ںیم, کت قام اگاخ ہد
 مار رر ۔ےیان او لب ے

 ۵۷۰۱ ۔۵۵۹۔۵۷

 ھتاپ ےک ڈا ابتقخا اداس اک یت

 ۵۳۵ ( لڑا ئ )۔ ےس نی

 ۔۲۴۹ن2 ات ک ویران
 لا کدازآ کف الخ وک املا.

 ۔۱۹۲۷| لئا ئ) ۔ےہ کد ےئل

 تو کاٹ کت زا منا ےن مپلا

 212 )٤/(/(۸۳۳.

 ۔[۵۲۴۸۳۔ ۵

 راے ریدالا کافائنل کپ

 گہرا روا بال املا ۓ

 2ئ 7
 ۔۵۷۸ ۔۳ ۳۔۳۳

2/0 2 
 ۔۳۷

 ہو ںیٹےرااب ےک تلالسکنو تیاذو __.

 گر لا زن اضلاوئ تام ایا
 ۔یے پر کت ولود ےن تیشہ
 ۔۱۵۳ ۰۵۹ مضر

 ۔۵٣ ۵ناب۵٣)۔٣م۸۔۳۶/۰

 روا لئ رب روا ھا با نامنلا
 اک ۓنرک خا تلااض اپ تما
 ۔۶۸۷٠۸م ایام. ےس داد مد _

 ۔۱۷٦ك۰۳۷۵۔۴٢۳ہ۔۔۳ك۵

 باک ابا رڈنکوکغ اسلا ےۓن لا _.
 2> 227 ںی

 ۔0۳۷۲۲۸۔۲۶۵( ما

 نالی سنت لوک دم لا ےک

 2 انکم ین ےن ولا یک

۸۷۷۷٣۸٥). 



 را

 ۔۵۸۹۔۵۱۳۰۵۷(غا اک. مل مم م۷
 ےۓر رے ا ےرراللنوو ےج اند لالا غسل گا.

 ۔ +۱ مست ںی لا اور یل بایماک یب اھت ٣ ھ4۸( جگ ۰ٰ , 2 .:
 ٣۸۳۴۰۲۸۱۷ ت٠ 2٦+ ٘ 0

 "رد نورین میک بام کن ڈےک لالا ۔ نتاو لوک اون کرب وکلا
 کوے 0 ۶ وم ںیم 01

 ۔. (+0ُسگ
 نا یوکوکے ای ان ناجی اکا. 00
 _ , 2 ۔) ( خلا ا

 ںیہن ک رپ ےئل لے پان اسلا. ےس یے یب ناف ےکاٹلا یکوآ
۱ ۱ 0 

 _ سویا ا ْ
 ۔٣۵٣ ۔٣كا' ھتاب ےک ار انا ماما لوا_ ٦ً“

 مہہہ۶پھیب // ۷۷٣ ._ت ۹ )020 ص 2 ۲
 .۵۸: ملا. ام طلسم 00م

 ہووکں ولد ننکد تا کت اج _ - دتسد مادغھے کف کامن
 ۴۷ م۴٣. ات تاب ۔۲م۳ ,لوا ی).ےبت دق

 تر جم ٘ 72ھھھظ7
 1(3.٦5. ےس لضنینیاےاپ ےس لا. لوار اتکس سیون ایب یوکے
  ےنہاھلک۔۔۔ ےس وف و ۶ کک 5 1 : ١ : سک ۵ 21 ۳ '۔١۱۸) مت ح) ۔ےر ۔۱۸۷٣غمت ۸۰
 ١ ۔1۹۰۷ ا 2) : ِ "و 7

۷/۱۶۱١ 
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 -۱"( مع ام)۔ےس لٹ لاطیخ --- ٠ ںی یو کوکل فن ےس
 رک ےل ےک یا اکا کول وار اش 1.

 ۔یب کم یضیل ڑی بب را رقوم کی رم ْ

 ۔۵۳۹ مع ٠ نک وا ے لوک مے .
 و 7 ٦ ۵0 ۹/(+ ٤ٰ

 ان آر ولاو ۓنال للو ےس ۔ مت
 ۔۵۴ (مئدع) ۔باوب ضا اذا لانا ےس فیر لا

 1“ ٤+
 (نر اتر نیلا لا یتا - ا۷ 2۷۔۹۲ -۱۹۱۰۱۳۵ ۔۳ ۱

 ۳۰۲٣۰ ۴۹٣۔1۹۷-۲۳۱۹۵۔1۵۱۰ ا مل )۔ء۷ ۔4

 ۔۷۰۷ 729.4. غخںاقا“ذضازسمر گرو
 ۳ ٤ڑ نیوی ادا کے پ_. ُ

 : ےن ((7 ا رےہ د ہا ام ےس ا

 ۸ء۵۸ 7 ۔ك: ۔۹

 اب... اک دت کت انماکے اےک ا اھم ائ ااکت الف ام اھت

 م۵ و 7
 راہداری مما کیا اکیلا. ارگ یوکے نوکیا.

 ۔ےئانوراکں یل سارا 2ئ
 ۸۸۸۷ص جر : ۔۹

 وان اسر نر ماظلاکر لا. ہار ست لوک نب وکادم__
 ۔۲۵۸۔٤1۵((52 اى )۔)۸ ۔انھکجر سین دف تب ائ نت

 ۔۸ ۔۲۹۰۵/ ابر ۔٦ا/ ۔ا۵- ۶(۳ 2۔۳۱٣ مد /(

 ۔۵۳۸ ۵۳۷ ۵۰ ھئئس 77

۸۷۷٥٥. 
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 ئ"ٌ"ەءە"ھھ 7
 ۵۳۔۵۳۷ ۔ ۸ ( معا

 7 اتنا ال ییہ امین
 ء۹. 2۱ہ ۷۷۴ م۶“ ۔ےم

 ۔۲۰۸ ا۷ ماما ء۶٤

 : ۔۸۵ ۔۹
 قزرؤوکو تے کور یت انا.

 ( ت “ر ۔امم سض ےد ںیم

۰۰ 
 نا ےل یب کارڈ کا تر پ

 7+0 ك٦
 ۔م۹٣ ۔۵

 ۔۲۹۱ لدا ج )ہلاکت وم فوت
۳۴۴ :۰ 

 یراتخا ےک سا توزردا کن
 ۔ ۲۹۴۲۴۸۱۳ ا.
 ء۲۵ لابن ۔۲

 ۔م مت ۹
 ےک

 ۔۱۹۳( لوائ) ۔ےہ
 "/ْ ۷ و8"

 1لر. آکے وو
 ےاو ۓنوہ تنے ترا وکلا

 یک الا تک یک را ام
 ہ۷٣ لواو)۔ےأل تر

 ناز لنا ۷ل فا وک شکم یلل۔
 ۔۵۳۴۵ (لڑائا

 رروط ٹک کاج یک ےل لا.
 ۔ےنام تم کی اکن نانا ماھم
 ۔/۸۴۰۱۸۱۱ غار
4 7 
 ے ںوھنک ںی کول اہد سیر ٹل
 ۹۴۳۹۳ مایا ایکم اک

 ےاد نا ےنا رن اسلا وبا...

 ۔۵ ۷۔۵۰۵ ( مایا
۷ "/" 
 ۔۵ہ لدا نز تگ

 ٴ 7 0 2 ۳
9 ٦ 

 ایک ۔ےہاننک امام ۵۷+
 ںیم باک کب فو کم

 )ےہ اوہ اول۵٥۷۔ ٘

 نت او ےس لگ ہ وار ٠



۵ 

 ۵۸۰( لوااجر رر

 عررررونس 2 ےک پ اتادفرپ

 ۔۷٦۵ (لئا ج). ےسررنم

 ےک خر لا ماظلانت اتمام
 ۔ے ۷۷ لدنانا ٤ر

 ۔ ۵٦۷ (لوا جر

 ۔۔۵۸۹ لڑا تا ۔ے
 نا نلاسن لانا یراپ کن کول نگگک۔

 اتر تلورس ےن ال نیکی کوا اک
 ع۳ ا ٢۷٣ من

 کا رح
 تار کروا فی ا

 ۔٤۵۷ سر فط کت قول
 2200ئ

 باگ ات رطف فول
 ٰ ۔۳۵) من )

 مفکے امت دا نال نلایپاے یاب.

 رت رر

 نکا خر پلولاود ےل کاما اک نک
 ۳(۸ )۔ل اج رر کیم
 000ص 2 ٢"
 ۔ ۵ها ( لو ر ایک اج نم

 ۔۵۸۷۹-۔۵ہ

 ا
 ۵۸۷۰۵۵( اکے ا نر

 2 ۶ی ٤
 ۔٠٥ مع جے اج ےہ دانہ

 تبضکل اما اضا فط یکدللا
 ۔۵ء۱ (لژا ئ) رد

 ۔انہہہرکں و اگننوفا ودیا
 2ء٥( لڑا

 نار ایف کن او نیا.
 ۔۵ (٢ لا . ےسای گا ان

 گزاررپزننفزن رٹ ام _ -
 (ك باب 20

 ۔۲۳۹۔۳۸

 ںیم شد روک لالا دوا ںونب
,7 

 لاہ ےن ڑاکم اک نیر یکجا ۔--.
 .۔۵4۹ لڑا )اناج سنادی سا

 ٹ اْلآردااڑہکں ور ےں واو
 ۔۵۷(ن5). ے اک اکا انار

 ناواک رہا ےسانباب وک وو ۔--

 4 ءا میئر ا:

 و کب یس



۳ 

 کک ۲ ٣من و)۔ےٰذاہر ٌ

 تہ 12 ه۵ کر
 2000" 2 و

 و ٹ طر ےس ےل مم لم
 یر لا دنل ےک انشا ےہ
 ۔۵۸۸ ۔۸ ( مانے

 (٤٢ م۳كج)
۳+ ۶ .2 ٘ 

 ےے رض مڑ کرگم.
 ۵۹۰۵۷۸۷ مر )ایان یا

 ایان اون الاو ےہ کا حفا تام
 ےۓرااتم) تل اض روا ےپانزرک

 ۔ ےازرن اصقفل انا د۶
 ۷۰۵۰۷۰۷۔۳۸۱۶ )

 نم لد ےک سکے لنشاکر لا
 یتوضو کروا تبخ نانا
 مکر ۔ اکر تفن ےس
 ء۵
7" ) 

 یکن وا ملی ا.ےہازک
 کما ران

 یس سر

"5> ٣"* ٤ 

 پاذ کوکرپ سام ہتلم اک لا.

 / 7 

 یم ا مانے ینا صا.

 وک نا ےس و یک کے دو[.

 ھ2ھظھٹھ ۰ك
 مت ۱۵۷۴
 لا2 ےن ےداضو کے
 ۲ ۷ لواو) مقالات

 ا ۔ےہ ینا ےک لا تسح و تہ تط :
 ٌ ۱۲٣۔۲۸۹۔۲۳۴ )6 )
 تم ۳ ۵۸ م6

 0 لت ے ے ا ڑہر اک تاک

292" َ 
 ۳۶۔٠

 وہ (لوا )اس اس

 ۔ ٣۵٣ (نلوا جر
 نوا راس وا مکس حا یک

 ا ام ےس یاس یکایک
 ۔۲۵۱/لڑا حر ۔ انی ای

 - او لئاور ا اج ارد لاک

 7م اور

0 
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 ۲أ

 لک

 ۔۳۷ رک ما کب ییض موت دت 'لملااک لا

 س٣۳ ود ر زارصاانوکرف مک ۔۸٥ء(لھاٗئ)

 ۱ ....ٴ, ٰ 2 9ِ ھ٢

 لات ب ایسا ان مم اریلقلگ رن __ 2 تر

 : ۔۳۷۹ | مد )ےہ ےس نیٹ ا ۔۲۵۷ (لداٗج)
 ٣ ۶۷٤۶ہ ۶'"“

 یو -۵۲لئاج)۔ اھل االاد -
 رام کوا مومن کما... ادرک شک دا اض یکن اض.

 ۔۲۴۴۴-۹۵(غبد)۔٤ ب ںیم ین الا لب

 و ا لک تا کو کلا
 ےس ون ءان اکا ےرو ےل _ ےن تی

 ۔۵۲۳۸( لات لیں کس نر کن

 ی ےاوانوہےادم فرصیوتن لادڑز کا یوں ام کرن

 مت ۔ ا ما لام

 ۔۱۵۸ ۔۱۵۷ (متحص نر ۔۸۲ 2"

 ( ملاپ اض ال ا ایبا 00000000 0 2ے ئل

 ۔۶۶۳ (٠٣ لات )۔ئک ےک 22ا

 اف نل نام نئ کوٹ 0801 0
 ۔٤۸مفد)۔ ۔یوہ راعاب لا آب ںیڑخ ہار _

 ۴۸۷د ام) . ایس وک ,.*۷٦٦1غقتاج) ںی رم

 ۔۵۳٥۔ ۲٣۹ ۔۹۲۔:|٤٤ ۵۲ " ۔رافاز ھ0"

 ۲۲٢۳۸۲ ۲۵( ئ) ذر

 ۴۸۰-7۸1-۵۰۹ ۲۸۳۔۴۴ ۰۷۵ مد کار کو تام

۸۷۷۸). 



 ۔1۲۳ "۵۴۱۰ ۵۱۹۰۵۱“ <۵ یورک
 ۔۷۱۸۷۰۹۸۷۔۵۳۲۱۔۵۳)۔۵۲۷
 ۸۹۷۸ء۹۸ (ملابآ ان ۵
 ۔۸٣۵۔۳۰۴۔۳۰۲۱۳۵۳۲
 ۔۹۵۔ ۸۳۷ ا

 "0" یس
 ۔

 | امر مکے رکا
 ۔ ۹

 نار صت کی اج دا اد نا لاس.
 2 ںیہ تن یک او نر
۳۲۰ 

 حا ام
 -۔۲ ا

 ےس ٠
 ۔۲۳ہ2[۲۷۷۱) ۱
 ۵ یو ےل ضم بور اک ٹلا ۔. 7

 م2 ) ۲۷۷ (لوا )تیمم
 ۔ا۸٤۔(۷

 کی ما تیل تئ ما نا کرا. ٰ
 ۔۲۲۹ (۲٢۲۸ م5ل ۔ےھی ْ

 کے رپ سارا کپ الھپ کت فآ
 . ۷٢ لداٗئر رتزرٴغادإ و

 کد طاق لو

٣۳۸ 

 أ لا زن کے الم
 ۔۲۰۵۔۲۷۲(٤)۔۸
 نا مان اں ونس اف روا و
 ھ٤ 1

 ٣۳۲
 لا < از ید ےک گو

 ۔ ( ۹۶۸
09 

 ۔ہار اما ےئل کسر.
 ۔۱۵۵ (لئا2)
 لو وت ایکن

 02 گ اہلدرْٰفلا
 ۔۴ رک ھا

 نا ہردفواک لا ےک نون اک
 ۔۲۲۔۲۱۸۶) "۷
 ہہ کک و

 ۔ ۴۰۴ لا )انک یل
 2 ے لو سر روا گلا
 ۔ھ+ ا ا 27

 0ک اےس ےن ون یر اوتےکدلا
 ۲ئ

 مر سرد



٣) 

 ہد یو اف ضا ےک وس لو

 7 ا نیلام وت
 ۔۳۱ ا اک ا

 نک ایم اک الا نو
 1۹ (لئاو)۔ تبمئااگ
 ۔تیکزا اک ئی یگ ئز ئاودزا

 ۴۵۔۳٥( لئائ)
 ۔ے الو تدابخ کن وین ول

 )ئاڑل٥۷۲۔

 ۔لگرزطاک ناروا تاذص یکن قم __
 )٤دوم/+ا 47۳

 ۹ ۷ل ۰۱۰ مس کر

 تر
 یاس فلا اھ

 مت ےس کا ا درا
 یہا ےک لا نا او ا م امت.

 : ا کی کی

 2د جا ۔ ےس ےک نقش لا
 ۔۵۸۲ ۔۲۵۲ ۔۲

 ٹا رروودایزےس بس کنز ےک یل ي3

 7 اہ کےس بکس ہڑالاو

 ۵ 7ک وم یت
 تم کیلا کوئ فن ۔

 (م۳'٣٣٥9٣ (مغع ک3ی

 ۔۸۳( ۷ )-۸)

 ال العب ایان ک فٹ
 ۔۵۳۶( ممتا

 مم 0 ےن ےھت

 ۔۲۳)۔۲۴ ۔۲۴٣

 لٹا ر بار وف ےک یخ وکن نے
 ۴ گئ ام ابد گن
 ٢۳٢۲۔۳۲

 ان لاو لاک وک
 2۶5۷((۵۷۸.ےےسامڑ اس

 ۔ ےہ نر وصلۓ کن نون
 ۔۸( ٤“

 .۱۵( مطئ۔ رح
 ۔۲۹۵۔1١۱ ۔۹۴۔ 2۔٠۔۲

 ۵۱۸۰م ال۰ ٣٣ ۔۸٣۴ ۔۵
 ء۵ مم )۔ ۵۳۸ ۔

 ۔۷۷۵.۵۰۷۔۳۹۔ےء۹ ۔ے

 ء۳۸ | ۔۷٣ 6(۴ جا
 ۱۳۸۷ ۔۵۱ ۔9۹
 ء۹۶

 2ئ ری
 ہد رصبتاي اک

 ان03 16140۷



 ۔1۵(لئائ)۔ یا لت الہ

 / "8"2“س8ەئھ0ھ0ھ0ھھہ تک
 ۱۴۴ل اج)۔ امت

 ۔۴۷۱ اتا ۔انناھ ضم

۷۰٠۳ 

 کت

 ہل قز ہوض
 "30ئ او طا ینا

 ناچ -ےّلسافا۔-
 ۔۸۲۴۔۸۸1]ػ٢

 + +07 
 ۸۷ ۷ما ےہ

 ۴٣۔۵٥۔۱۷ ( م2۴۶ 2 7
 (ی ء۵۲ ۔ء۸

 رم مک ۰۔۴۹
 "تک ا مال "0م" تک

 س )۱۳ ء۸٣ م۲۴ . مس ۔۸
 ًُ ۸ ا دا رم

 ھو ۷ (میئئ)۔تنلام

 مزشیبقا-زم ضم _' ۔۹۰۱۸( ما )
 ترے لآز نرک٤تكا ا22 تن رد )ھ0

 . ۱۰ لڑا ) ےب ان (م ۔ے ںی تاک کوے دن
 روکے مد لع کاا ترصج_ ۔4 ۲

 تے. : ۔اتمکں ین نیلا کشش 00
 ر۸۸ لا0 " ٴ ۔۵۳۲ م2 دئ)
 تا ۔ے ناشر پتا لا

 ایما یے راپ ےک ت شنرڈتت ۔۳ 1 اب انک و
 -۵۷,لئاو)۔لارب ناک گر کل وفا باک

 " 7 اسلا لخ تم تاک ا. ۔ل۸۱ اتر ۔ ار وف ےس
 ےس اد نر اکا در تا, کا نے کر کا زار صا بانے چا.

 ۔٢۲) ای )نیلا



 ا

: ۵ : : 

 (غاببئ ٠) تاباتن یھ

 س۳۷۰

 '-- ۔تانالقاےر رفترا نآز 7

 ۰ ٣۹۰۷۰۸۲۰۳۸۵ ٹر ج)

 ۷۳۳۴۔۴ ملء ام ۳۹۵۰۰۷

 ےل ےک تاسخ )
 روھکنزوا لیک اب ... نام ید
 ٥ تافالخاےکس اےس

 (غر ےاآٹ اہک یکم اغ کدو ھم
 ۔۳۸۳۔۳۰۹ْ۳۸۱ ۔۰۵٥ ۔ ۵ا

 ۔م1۷ ۔۴۰۵۔مہ۔۳۹۱ ۔۰

 ۔م مسا ۔ ممی. مم. ۱۴۰۳ا

 ۔ ٣۷۲

 ۔۵۷۳ ۷۳( صا ۔ے اوج ےک یا

 ۷۱۹٥۱١٦۔٣۱٦ ۱۵٢۔٢۵ -
 ۹٦۔۱۷۔۹۲ ۔۹۴۸ ۔۶

 جام
 7, ت7

 ہو

2 
 نا ۰۳

 قرشروا یو ٹلےسک نو

 ۳۷۳ من )تام

 ٣٣۳۷۵ لدا و ).تشرٹت یک وک
 ء٣ م8 ) ۔۲۳۹۲ غ۶ )

 ۔۵۵۹ ۔١۔۳

 ٥۸۷۸- ۱لا ) ۔بادآےس وک کس
 ۔۲۳۱(مض)۔۶۲۴ ۰

 طا6 )۔تروسکل با کا ا.
 ۔۵ ۳۴۔۳۹۵ ۔۲
 :[ن2ںولاو ےک کل حر وا جج
 رم مر

//7 
 ۔۳۹۱( ما

 ۔ انکو رول وے اڈ /تع

 ۔۵۰۳ | ملایا

 ےک فاعم مانگے رک تما

 ۔۵۲۴۷۱۸ (لڑا تر. نئایع
 ۔ے ول وت ون یکن گولے یک اھ

 ۔۲۷ ۳۔٢۲ ۲٢۹. | مفت ٤ئ

 ٤٣۔۴٣۱ (9۔ ۹

 : ۔
 ور ان اکھٹا ےک نلامبارب وک

 ۔۸۲ مفٹد )ےس

 ۔ کوں ین ل وہ ون گن رکا

 ا00 161400



 ۔م۳۔۰٣(لڑاٗئ)

 الو کلو ڈرا.

 ۔۵ ۱۷( مل جر

 ۔ تیا کم وک یف الا ئاظ
 ۔۸١ لڑا ئ)

 / ۹ س٢
 ۔/۲.۴۳۱۰۲۷۰۱۔۲ہ لڑا ً)

 ۔ھ 7۵9۹
 7202/ 21 ذیم گپ انم14ھو82

 "ھ" 7
 ک ۔ے تڑ یکن اب:

 ۔۲۸

 ۔ تیا ا اگے راے ام مو اب

 ۔٣ہ۸۳(لئاَئ)
 "تھ" مسل انے ازل تم

 (م ات )۔ ےہ بور رش ری

 ۔۳۷۴ ٣۳
 20 اٹاٹک

 تیانع ٹل ارم انب اطخ
 رسم ۳ سس )ےس پام ش
 ست

 0 رس لام کیوبا
 ۔٤ ٥۵

٢ 

 : ۓومم فام اس یو ےس کا _ أ

 ُ ( عج اجے رافغاو وک ت

 تہ
 "ە1۸ھءھ"ئھ"" 7 سنٹمام

 سی ادا 7 ئل ×
 تیا کر وے ےک ے ےس
 ۔۸۹۰۹ ٰلئاو)

 ۔_م م۷0
 کک ال اھم ا.

 مک ےس ںیہن اکا ےب
 : ۔۸۳۵۲

 1 ںوہ انکے لیکس ےنال مالسسا و
 تت۷ لان امم
 وک و ےۓاو ےن ان

 مضر ےس مہک ؟ ما اک نا
 0 ٠

 من رام تر ۴
 ١ ( ید ا2 ان سوم اکا ا
 2 ۔۷۹۲

 ۳ ۔۵ ے۹ ۷٣١۔۳۵ ۔۲

 ٠ ۔مت٣۱۔۵۷۸۷م۵٣)
 کا ۷۔۳۵۳ ۔ ٣۵٣۔۳٣ ٘

 ۔۷۵۷۶ ۔۵۵۹ ۔)۶

۸۷۷۲٥. 



 رسوا
 ھ20

 ۔۸۹(غ2 و )۔۹:-۷ا (لواٗئ)

 ۳۸۷۳۱۵ ۔۲۸۳۔۲۷۲ ۔۹۰
 ۔۷۰۹ ۔۰۸٥۔ ۵۲۵ ۔٢۰٥ ۔م:|

 ((راب ب۔۹۷( )
 ۔۲۸ھ۔ 0 ۸۸۳

7 
 ۔۹۱

 نور ےہ ے0ا ے۷
 تارک

 (لئا ئے تراپک لا اگلا فرض.
 ۔۴

 ۔/۵لبائ) راے ای لا فرح.
 ہل دا2 لا ھوبتض ایک یا ابن

 ۔۵۷۹۔۵۷۸ ۲٢۱

 مشض )ما ےب ناپ املا _.-
 ۔- ھ۵

 مضر ےل وت" ْ

1 

 : ۔۵ اا۸

 منشی ۔ےہ یک اک ما وک.
 ہم٣ ۔۳۵

 مون اردولامے لوک ا ےک لا

20 

 ۔۵۸ ۵۳۷ منو (

 بنوا زین عیب ےس بدلا _.
 تک 2 ۔ا وج امن ا

 ۔٣۵ ا'۵۳۸ ۔۵

 سس ٹوک رٹالاب ےس ئادشلا
 ۔۱۵۳۶ مس حر۔ۃدادال
 ۔۴۱۳( 2ام ۱

 الگ روا دال واک نیلا نا

 ۔٢ مس ج)۔دالوا
 ۵ما 2۳۔۵

 ۔ سم یاطم کس ںیہن مکمل.
 “۔م٣ہ لئاو)

 تارایقغال مے کت محو تلے
 ]لا جر ۔ ایکٹ یھ ےک لا
 : م0۹۸

 "مس ٢
 ۔۵ ۵
 “و ۶ی "۳

 ۔۵٥۵۷ لنا جر

 کم وصیت والا کیا
 راہ ہاوس نٹلدے لالا

 ۔ہ ان کرانا اب وان اموک
 ۔م .[٣ ۷(من

۸۷۷۲٥٥. 



١ٗ ََ 

 ۔ج)۔ انب لا یکنکن یو ود

 (غا ٤٦۵ ْ:

 0ھ" ٣
 ۔ لا قت لاد رک تلاادرپ
 0 ٦٢۱۷ ۳ار

 اکا واے اھڑنسوکےت ایا کک
 ٴ الا لات لاو ےئرکرئاظنئا
 ک ۱۸۳ طا)

 تک کک
 771 فال

 * راز کی انے ےک الا کید یا ۔۔-.
 ْ ۔ہ۷ ۵ظ اةز ١

 ےئل یک شیلا تیکم ماس کوڈ.
 ۔۵۲۷۔٤٥ لات ۔ےہا ١ ' ای لا اکو نیت ال یر ٘ ۔۲۹۷ ( لوا ی). ے نیلم

 ۔ ےاز گراں فام اح ۲ ََ ١
 ۔۵۲ (٤ لدا ا. مکان روا ۱
 اپ ے لا ایغ ا ادامس کیش ٰ
 ۵۳۰۔۵۳۵ لا پا ۔ےہ نی ١
 ٹر کا فکر ون مےس فط مم ا

 ۔۵۵۸ لڑا تا نام سبک ١

۷۱0 

 ںی کل اد ےن وکی "7
 ۔۵ء۵ (لئائ)

 نر کوکن ؤام لاس یف
  میور فل ''

 ٢ًَ“۔١۔

 ےڑ لا 20 او ےک وک.

 (ٰلئائ 20ص ووو

 ۔۵۳/۔٣۵۳۷۱ ۔٠۰ ٠۔٤۵ ٠

 ٣۳۔۸۲( )۵۹۶۔۰

 ۔۱۸۴ ا۶۸۶ ۔۹4 ان3۵ ٣ے تن

 م٣ ا ۱۔۳۸۹.۳۲۸۔۲۹

7۳۳۷۳۱ ۹-۳۳۵" 
 ۔ھ۵۲۷۹ ۵۲۵-۵۰۳ ۲

 ۵۵م ۵۳۲۔۵۴۱
  ۰٣۳۔ ۱۳۰۷۳
 )٣6م(۳۷-۹9.۷۶۳۰۔

  ۰)۲۔۴۷۲۰

 ٢۔ 2 ۲۵۳تم کپ ا

  ۶۳۔ م۳۳.(
 ٣۔٣۵2۳" ۔1+۹۰۲۴۵۸

 ۔۷
۵۰۳۷۵۰ ۔

 : ۔ ۱

 “ ء2۹۸۷۵۸۸۔۵ ۹

 ء٤٤٤۲ اے2 ا۸ ۔ےہ ۷

 ٠ یار حب اد صو 7

7 



 ۔ء۵۷۔ء۵۵ ء٢٢٤۵

 م<۔۸٦ ۔٣ ے۳۲ ۔۲۵ ۷۔۲
 ۔۴۱۷ ۔(.۔۱۹۹۔(۳ ۸.

 ۔۲۴۹۔۷۲۷۲۲۳۔٢۲ ا۸٢

 ایم ۵۷٣۔۲۵۸۔۲۶۵۳۔ ۳۴ ۰...
 ۳۵۹۰۲۷۹۔۰۸١٢ ۔۷۷۲٢۰٣

 ١ ۔م|۔۳۹۸۔۳۹۸۰۵ س۷۲ ۔٣ ٣

 ما ۔۴م ۹ا ۲م م۹۴۲۲ ۰

 م۸1۷۲۴۸۲۔۲4۹ ۰٣۶۸-۷۱

 .۔۷۵۱۵)۵-۵۲۵۔۰۴

 ۔۵۵۲۰۵ ۵۱۔۱

 ۵ء۷ ۔۵۷۷ ا۵۹۰۰ ۵۵ے

 ۔۵۸۵ "۵۸۳۔۶۹٥٤ ا

 م مشش )۲۸۶(ان )
 ۔١۲۔٣٣١ ۔۳٠۱ ا.٠١٠۔۵۲ا'

 ۔١۳|۷٠۰ ۔۲۷۸ ۷۲۲۵ ۰.

 ٣۷۳۱
 ناگ ےک ت یقت انرکرایخنا وک ا--

 ۔۲۹۲ ام ۔ےس اطمس
 ت0 ت ٹن

 ۔٢٢۲٢۲ ملا )۔ےص تر

 واناد املا نلایمرد ےک یل امل

 ۔ا۴ ۔ ۱(ا ے۳ ً

 ٢ًف

 مد اند اےک فرق

 ۔۵۰٣ مارچ )ےہ نجم

 اعو ےس ےرسود یساوس ےشلا
 ملرا٥)۔ںڑن ا ام اکے کم ام
 ۔۲۶٢۔۲۲۷ ( ملاپ )ا

 وم لام کے یاس یی اکلاپ -
 ۔٣٠٠ (لئا٥ز

 ےرا کدہ اک صل فرح
 اک یتسما مر یکر لا ین
 ۔۲۸۳۰۴۸۱( ملک ۔ے

 زا ۓرکر این اوکر صو
 ابر ر کوہ ب لاط ںیئ اند

 ۔٣٣-۰ ۔۷٣ راہب ) و

 ۔۱۹۵ (لئائ)۔انإ

 ۔ تارا ارگ نی الا
 ۔۳ ۰۱۔۷۶٣ ماما

 م فا حڑکہ یگ یر الا...
 و

 ا ۳۵ :

 رپ لامعاط بحر انا اکی گے

 ۔۲۸۲ (لدا ج) ےہ
 ےل ۷ کروا ےب

۸۷۷٥٥. 



 پ

 ت) (۲٤٤٢
 ۳ھ 9

 ۔۵ ( لئائ)۔ے

 ںولنفم اکت داغ لا فرح.

 ۵۱۳۷۵۰۱۲ ( م۳۴ )۔ ےب
 سام 2 رات

 ۔ھ۵۱(لڈا ج)۔ےھ ما
 دانت اک عورکت واک تاب ینا ۔--

 وس ۸ھ
 ۲۴٣۷۸ ۔۹۹۔۹ء م6 )

 ۔4۵۳ ۵ ۲ٰ ت)۔۳۱٦

 ۔٣ ے۰ ۔۳۹۲۔۲۵ ( ناپ
 ۔۵۷۱ ۔۸ہ

 | لا 2 ). انک رح وک دی
 ۔۴۹ ۳۸( ۔-۸
 ا۱۵٣ ۔۲۷۳ ۔۲۳۲ ۔۱۹۰ ۔۹
 .۔۵۲۵ہ۳۸۳ ٥۵۰ ۔۰ ۸

 ۔۰۸٣ ۔ ۵۵۷۔۵۴۶۷

 ۲۲۵۔۳۷( موت )۷۲۵ ۔۹4۹
 ۔۲۵۵2.۲۵۳۔۲۵۲۔۲۲ كا“
 ( ملاببئ)۰۲۸۷۰۲۸۵ ۔۵۱۷
 ما ۔1۵ ۴0۳۱۔۳۹۸۹ ےك
 ۳۸-6۸۷ ۴۔۸۳۵

3 

 ۔١۰٦ ۔۵۷۔۶
 ضا رک بم تول دلا.

 ۔۴۸ی ۔۲۸۹۰۰۲۸۳( مح )
 تک نوا کدی وکف العاتم

 - ملواو)۔ۓائافل اک اچ
 6ء۷ ۔۵

 وے کر شاضافن ا گز الاک صو
 ۔۵۲۹لوا ا ۔ ےس

 یکم طا ںوتضذ ری صوف___
 ۔۲۳۹  لوا )تراش

 اعید تداہشد و لابی صولکبا
 ۔۲۳۹ لنا )۔ ےہ

 ںیم ےراب کلا برع ن نم تک

 ما ھت ےتکرر ناروصنایک
 ۔۵۳۷۹۔۳۵

 ۔۵۱۳ | لدا جر. ےھت لام
 مالسار وا روپ وک کس ئل

 "“س49ھسصكن 7>
۲۸+۷ 

 : الا كلا کد اقدس غم مامن_

 ۔ دس غار ںیم

۷۸۶0 



 کیس اکم السر یلع مکا تم.
 ۔۰۵٠ | لدا تر ۔اھتر صو
 ےس کلا ترضح ضا ےک ورک

 ۔۱۹۸(لوائ)۔ رم اد
 ے۹

 2 ڑلاپا د2ا یاس لات ڑککد -.

 ۔۵۵۷ لڑا
 ِترکد کم اد سلا عی لت رح

 ۔۸۹: ۔۵۸٤[ لڑا ئر۔رزل
 _ ۔۵2

 یک 5 صو ںی لیا رو ات

 ")0م تا 2 7 کد

 ناغاک کس یل ایل کت رم.
 ۷۵۔ ۵۲(لا۔ رپوا
 تیرا اج ڈو رب صو ظم

 ۔۲۷۱ ( ل3ا ا. ایم
 ھ7" 207

 تارک

 وبا اک گالنراکا نأ رام

 ۔ای رر ےس بخت قادصص یک

 ۔۵۲۹(لدائ)
 ھ9 ۳

 ہک ورفناب ںونشرف ا

٤ 

 لارہو۔ےئد ا توکل

 2ئ72 ۶ٰ ٦
 ٹا
 ۸)6 ۲ م'دی)۔فل اما تن

 ۔۹ ۷۴۰۷۲(
 ب7 ٣

 مم ۵۹۰( مد یھت
 ۔۷۴۸۵٥۔۹

 رپ لو 222 ر0
 ےک "2/1

2 21 - 
 2 ۔۳۹٦ ۔۹۰

 میدان فا نار ا کن

۸> 

 ےن در ضش ےس ناول ان یم 0

 ۔٥٤] لڑا )۔ ےک
 ۸۰ ( ما “)

 اک
 ۔٤٣ لا

 ( لوا )اشتراک اوم.
 ا۵ مایا ۰۲ -

 کان ترا ےک ا لی 7 ی1

 ان03 161+0



 ےہ

 ۔1/۵۷ ناچ تے ٰ یزابشوا یتکر وکی یا...
 وم کے بان زا ھئاس ےک کا.

 حر۔۴.۰۴۱۰+۵(لوا ئر
 ك ام 2.۵۸۷ ی2

٢ 

 تاریک طاس یا کا.
 لوا حد. (٤۔۳۴۲۳

 ۔تاف ایک2 ادا ید ینا ۔..
 لداك) ( ۲۰٢خر ئ)۔ (

 ۔۲۸

 وک ا ےنمالسما یی ز عت رح
 :۵۹۹( عج اک نمٹا

 2 حد۔م۲(لفا تر۔ے
4۲ 

 ے ود کلا ةار وت دا نا
 ۱۷۷۳۳۴۴۷ ات سیم

 "×0ض
 2 ت0

 ۔۳ وا
 ۔اده(لوا8۔اصف نوا
 اڑ وک ویو یکن طسلخں یس ا

 ۵۹۱۷( عد )کلا

 ۸۱۔۱۸۷( مات تنا
 مئی

 یاد

 ۔۰۔4

 اک تاک ون یا.
 ٠ رر

 رر۸ عم پاک
 و

 مل( رر
 ۔ فاصوا ےک مارک اپی اسکا.

 2 رضا

 ر6 اکی ڑ2 تو ےن وید.
 2 ہۃاروکے کرک

 ۔م۸۵ ۷ص -ک
 ےک سا دوجے او نام ےکایکاا۔.

 ںیئوہےڑپ ںی کٹ اتم
 تو -۸۴-00۵ این ےس

 ٰ تن کس ا دوا یسک یس
 ھ٣۷2 نہ یز

 2۹۰۹۸۷۳۵۱٣“ ١ ئ)۔ےاے
 دکن و وظام
 "نور کوئ ندا.

 یر ہا



 ۔۸۷
 رمال ےب اءادواپ تک وج

 ( خد جر. ےہ ںیہن ضالختکک نو
 ۔۵
 انی دت دام کنز فر وم
 را ت-۷+01 )یا

 ۔۸

 حر ےئاض اَن اما کونی لا.
 ۔۵:وما۶ )ک۷ ۳۷۵۸

 لوک نم فن اسضا تاب
 ٣۰۳ ( وس )اکر

 ٣١۷٢۴۰٣١۳٣ ما ئ
 گور تفاطتسدرز گل وو

 .۵۴۳(ئ٣ )7ا۵۰(
 (غد ا2 اک تب اظاطلخی پوش

 4٣

 ئل ار ٹیا ےرک کنی اوج...
 ۔۵۷۸۲( مک ).ےس اک

 ۸۷( غد عت ا واک ا.
 جر ۔ ئی ذ اکی وہا یک ئے
 ۔ ۷۰۔۳۰۲۰ ۰۔۱۵ك۰۵۷((و2

 لان پا سا پام.

 ۔۴۰-۴۵۵( ۵د )ان ایپ ےس
 ۔۲۴2-۹4

 (خد ج انکا یرید وو کک نب

 ۔٣۳۲ ۵۔۳۰۷ ۔ا۵۷

 (غ ُے اتم ادیب ائ ا وو

 . ۔۵
 اظوتحمے لوٹی عن اطبخح و

 ٌ ۔۵ 2ا( غد )ےن
 اتتما سوار ےب ےک
 )کین مانا اک ولد ےئایکد
 م4(

 حد الخا اک ڈلا یلع وت
 ۴:۴ ۷۴۔۵۔۷٢۳۰۸۴۲۰ غار

 ۔6<۵۷۷۰۵۷۵۰۸۵ ۰٣۔۷۷۹۰ كہ
 رک

 2ئ ٤
 ۔ء ۳۔٣ م۱۷ عش
 جر ۔نفیتخ ںیم ماکڑا یا ا

2 
 ئی

 ا ںی
 ۔ےس لواری زا کب

٣٣۰۷۰۴۴۴ 

۸۷۷۲٥٥. 



۸ 

 تہ
 تک ٣۵۷۷ لوا جد. تملیک ىا۔.

 ثب

 جز ۔ںیےراب ےک دوم جج
 ۔کے و ۔ ۵٣۳۔۲۱۳ (غ۸
 (۲۳۲۷-٥۵۱-۵۸۱ غ ع2
 ( امہ -- ۷

 ۔۰۷۰۸ٌ۷۸۸2۔ ٣۷٣٢

 ۵۱( ۔تالاعےک نا
 رے ھ۲٣۷ 7

 فا ناروا فالع ؛ ئ ران اک لا.
 ۷۔۵۵۰۹ ۳۷۶۷ئم
 ۔ےے٢ ١ج
 ےان زہ لخ ںیم نر رعب ےک ام
 0ئ جد ںی ےک مج

 درسع تئاطلساراد اک لا ۔-

 _ داد( عی
 ہں کر روف

 ٣۰ ۳۵۵۔۳۰۴ ۳۲۹ ۔ ۔٣۵۷۔
 ہو کب اذع لون نب انلا۔.

 ٠غت ن۱9 ما
 ۔۰٣۳۵۔۳۵۵.۔ے۳ ٌ

 (غن اک نوے دوھت
۲۳۶1۰۲1۷۲ 

 )ماما دا لن ظاک نا ان
 ۔۴۵ ۴۷۲۴۲۹۰۵.(
۱۵+ 

 د ۷۹۲م ) ای اک تل اک ا ۔-
 ئ 20 پارہ تا

 تن رک ۲۳۸۔۶٥۳۳

 ٣۵۷ ۔ے ۰ ےگ

 "ئ0ءمئم
/ 

 ۲۱ط
 ٘ ےل انا یشوا گ لا تم



۸ 

 یشن ۳٣٣

 ( خ٣ ح)۔ ےاھااضنوکب او
 : ۔۷۳۲۵

 ٠ں تے بات ماکےس نوک تک
 ۔٢٠٠۱لفا ئد

 جل. تو پات دا اند پاوج_ -

 ۶۹-6٣ ٢۲لا

20 
 ۔۵
 لو وا تادابعیعاوکغ وک

 ۔ےئہ ال لوک ین ال اک
 ۔۲۱۹ ۲۱۵ (ھ)

 لا اے نک او یاس.

 ا 2ص7
 ٢ا٢۔

 تن

 (ئ2-۱۸۸( ٣۳۹
 )۲۹۷۔۰۵۰ 7

 ۔۵۵ھ-۵ھھ7(۰

 می تا ےس تققزتح کرا دام.
 ۔۵۵2 ۷

 ۔۴۷۷ عا هر انکا.
 دو مس ۔ےڑلوداپ _-

 ۔۵ھ۰

 2 ےس
 (٦۷۸-2۲۷۹۷۸۷

 ۔۸۹-۔م۰۷۸۰)۸( 6۳ج
 -پ 0

 ٠۳۷2
 ود عو قر و" ٦

 ۔۹|-۰ و ۳۳
 قلت ےک سات یا ا.

 (  ج)۔تایوضلکں کو
 ۔۵۰۱۲۳

۸۷۷۲۸٥). 



 اک
 نئ اکا

 انداز کن ئضاکڑاوک.
 ۳۱( رت

 0 کلا ا

 َ 7۸۷( غاج)
 یت |۰۰۳( یو
 ٌَ تک

 دداجبب ےگ
 ند (٣ تک عماد کرا
 ًَ ۔ ۱۷۳

 کہ اروا تا ا قا سا.
 ۔۵۵ ۴۵۵۲۰ مس )با

 ۸۵ء۷
 کرو ح سکا راج مکوفخ
 ۔ ۶م 2
 الا نوک ای لا آیا ےن دا
 29 ص۶

 ( 2ھ
 ۔ھ ٣

 ےۓناماھ الا ےڑا ےدودامج ۔--

 ح۔ید تام اظ
"1۳" 

۸۲ 

 ومن اے .م"“*"*ھ"0ل00"""ت
 ےس ے اک اض دار ااک
 ۔ردد كو ایر ٹاس

 ہا اک 2 تک 2.
7 

 ۔۵ے 01

 وید ےک ےک لینا م)
2) 
 یج

 یا
 ٠۱. ۷ا۰ دان
 فا" ئی اطضا۷۲٤

 -۔۸۰ ۱

۰ 

 تے
 و کرلو ررورھ

 ۹۹۷ لوا حد ےادےال تا
۵۷67 

 ِ ا۸۵( لو تن نی
 کیے وم لو لے نام

 ا ئ2 ۔لاز| کی ادوار
0" 

 ْ د۷ ۸۵۱ق تانص کتا.

 ا ہہص



۸۳ 

 (٣۳۲۸۷ )۔ترکنحی کن 29ھ نل تزحح
 ۷ع زاکت ایلن ا
 2۸ے ۳

 ۔۵ھ۲ غرب

 وت کل
 7 ۲۷۸۔۸ (ھج)

 ا لی مم
 ج۷ - یس ۴2۸۷
 رگ نار ےک کا وضح اک نا
 ۱۹۵0 مع انک اھ
 مغ ا ںر ان اوایڑٹوو

 ۔۹٦۲۔۸ہ

 روک ں ودز اب سجے اکے
 ۱۹۹۲۶ ع)
 انااکانا تا ےک وف
 ۱۹ھ( مم جر ۔اھکد ںیم یش

 و کے
 نال ناروا ظ/ولح _

 ایگہرل ضا اک ولد فرص

 ۔١۱۹2م )3اھت
 ا1880 ھ"'ا0

 روا نان اجانام ملعاکن ا قابو
 ۷ ۰ بہو

 ا سک اکر/رفا
 نک وقاکع ترا.

 ۸ت7 ےہ سک ںیم
 ۔۹-۸٦۲

 ےڑللا یک تشعدار گال

 رک سنادی کا روح
 سارا رم یکس مہا
 ۸6۸۷ مت نے راز

 “لا )تو کن ویدوبےئ لا.
 ن٢ا مار شین یا جب.

 ۔4ء(لوا جر

 اکی ار تجردافکےج
 ۔۹ رر

 6 ین اتے
 ۔۳۹۳۔ ۳۹۱( غارت. ماجااک

 ھر 2ا 7 ۴ر قا ےک

 ۷۰٢۷۷۶۵۶ یو و ملال ے

 2س ھ٦
 نا ۸۰.۳( و

 ےس تججصشل وہ یہا...
 ۔ای جیل او ےن ومیزم

۷۷۲۸. 



۸۲۴ 

١۱٣۳ 
 اوہ ےب ےس توعد رانا.

 /  0سا
 ۔ے ۷

 "ما اےس
 ۔ۓ ۳ وک ایٹ رج
۳ 
 کئ 79
 ۔ےس ۷( وس حرا۔ 2

 ۔ای مئے اد ناروا ترحآ 20
 ا8 ۸ع قل”
 +ٌیس

۰ 

 ایا
 اتزکاوكپ 5 اوون

 ۔ ۰۵ و
 ے7 ت
 رر 6 َ
 تللع ایم ۳ ماہ ےس ون
 نیا کین فاعماںیم

 ۔۵۴۰ك

 ہا ےس ان اک اکا
 تا

 2 عل ےک ںیئاپ ےیل نل
 ۔۵

 ابا کناردا کوا نیب
 تو کک

 2 اض 35 ۷۔۳۷
 ِ 0 تر ۷۵۔۴
 ۔٢

 زا 7
 دزصازج نوافل اکا.

 ۰۷ ہ۸غ
 “" ۳۰۔۳۲۵ ٥
 کلا ۵۸2۔۷

 ُ لن ۷۷۴۲۰۷۱۰٣۰۳
 |۲( ۰٣۷۲

 20 سوات اہ ےک لا.
 دہ ۔۰۸۷۰ ٣م ےن یر
 کت وے

  ۸۵ان۷۵۳-۷۱۱ ۱۔
 "0" ٍص

 نو فتاضا گا ےباکادخ
 ٣م ق٣ ".۳.۳٣۵۳۴
7 

 ناطے ےس اٹ

۷۸۷۸۶۲۰7 



 ہ۵

 )2ر0((٤ -2١۔۵۰[۔

 ۰2لا( )۰14۳-۹۱
 مل. 0-۰4(

 ٢٢۔۰۔۷ مم
 گل مےا ےک ینا ا.

 ۔۵۵۰( نار ےس
05 َ  8 

 ۔٢ رک ۔اگۓلج
 تاشا لڑی 0

 ۔۰ عد عل اسےس
 ۔۱۸-ا( مم
 ترا عو ظر
 .۳۷۷ ھم. یکاکاھر شا
 ء۴ 0ع
 ٣۲۸ ا۲۷۰۷

 نا اک تا اکمل انکا ے
 ا 227 ںی یاز یاٹا

 ۔۸

 لا ای ۸۴دن ہوم 5 34|

20 

 ۔۰۱۲۳٣۳۔۵۰( غار
 ۔۲۳۱۔۰۲۳۱۔٣۲۔ ٣۰۳

 ۔۳۰۷۔۲۹ ۲۹۰۰۵

 ا٣ 2۸۔۳۷۹.۔۳۷۳۳ ۲۲۷۵۹

 ۔6/۰۸ ۰۷۔۷۱۔۳۹ ۳۶۳۸۶

 ۷۷۰۔۷۳۲۸ ۷٣

 ۔۵ ۲۵ ۔۵۰۷۹۔۵۰۵ ۔۵اا

 ۔۵۷۳۷۔۵۷۵۰۵۳۱-۵۳

 )ا۰ ۷۵

 ٦| ۔4م۷۳۰۵۰(مش
 ا۰|۲۱۴۱۸۰۔۳۲۸ا٣۳۰۔

 ےننور ےک قر اکتانماک
 مارک اضافی لاک
 (غاہ جر ۔و تان اکی دان

 ۔۵۸۸۔4

 ات اذا نا ها قاف_-
 ۔۹۷۸۶ ھ67 نال
 تک ازسکن اض
 ِ واک ول تر سا بج

 ۵۵۰۷ ایکو
2 - 0 

 .۳(۵۵۹ ع)۔ یو لام

 ےب وک کا الف
2 
 ۔٢٢غ)6۔ جس

۸۷۷۲٥. 



 ا

 تی نم وکنا وک شا.
 ۲ و٣ عد ۔یئاداب
 ےک لگی سض "تک

 2 ےب یے ا
٢) 
 ا

  2۔۷۷۶

"0*0" 
 20 221 یر نو ت٢
 ۔۵2۰۔۸۰ ۔۰ تک

 ۷۹۸۵:۸۵۹۵( 2ج
 ٠ ان ازم یکں وروضت تب

 207 امید
 ۵۷۔۵

 لؤانشاراکمیدا وھ 2ء2

 ۔اتلسوب سین اس مان اک
 2ہک عام

 2002 3 تو اطا
 تن اى لاڑںغ ہل سیم یب
 ۔۵(۵۳) ےلا :امادرک

 ران ور کت عاط ابتدا.
 نئی تن ماننا اک نر ک

 ۔ےاز رم اظ یب ںی اند ا ےل

ََ 
 ۔۹

 لاک نک ےک دانت
 ۷ ا۵۷۶7 6
 برس ےوہ ایک رسوا
 کل وا اےک وف
 عت. لا تسا ےس تلاو الا

 ۔م ا۸۲۷ ھم
 اک ولاو ےنرکر اک از رسا
 ۲۳۰۷2۶ . ا

 اس
 جے ںیتلالص

 ٠٢۲۸ ا۲۶۸۔۵-۔۴
 121 ت2

 روا ا دا
 تک "

 دم سب

 ٘ 7 ت7 َ
 ً کر 7 اص وکی یردا
 0َ ےس تے ش ادا ہک

 (۴0 ٦

 را ا ٍ

 .۷۷٥٥



۲ 
1 

0 
 ۸ء ا و

 وکلا م اض
 تا ےن 7

 ۔۷ ۳اا ٣ ۵( ےہ

 لب یر مارو یا اد ےک ناسا

 ج) .ےہ دوم انک ئاسصاک
7 

 ".ٴ.ٴ.
 ےک ےک ادا تیز
 ۔۵٣ہ۷ "سے .ںگعنفلاخ

 تک
 ےک ا ارماززود کت ایت

 ۔۷ 0. 22
 نام ات ال یک تامفا

 ے7 نج ارے س
6 0۸۲ 

 کک
 جر ےل رک

 5 ۲۲۹۔۲۲۲۷
 سج ںشراعنر رام وان اسلا.

 بوت و 7ک

 ٠٣۷-۷۷ (ھ7ئ)۔ےاضاج
 لت

 م ترا ےہ رد ںیم لامع ارض ۲

 .(6۰۷۱ آہ
 نو ا ۔

 َ رب ل وک ےس روا

 .تآ
 ۔ 2.

 سس
 روا از ار یا 1ر اکے

 ا
 ہ۵۳ راے

 دی اف ی راگ اک کس یا ماند ..-
 6٠ ٠س ۔ مالا کام

 ٢۰۱۔

 نانا کٹے ےےنڑیمس

 لورادر تے ا ام اےک
 تھک 0 ےک 2 ماکےک

...7 
 00۳+200 الڈتمای 2ک

 71 ام کول ڈول تو د ایر
 ےن روکے ود ا2

 ۸-۸۹( دے نما
 یاب / یف الوا یا ان ا

 کس نا ئام نکی را

 ےب نانا مامنے سن یکے ور



۸.. 

 ۔ےنافق ای وا اڈےد
 دوسر یس1ی الد ینا

 ٘ "ید ور نیا اک لو ملے ندا اتمایت_ ١ ۲۵۰۰۰۵۷۷۵۰ ۔۹۔۸
 ٠ ۵۳۷ كِع ۔٢ - ۔۲۲ہ۔۲۵۔۱

 أِ تے

 "کک "2ھ
 ےۓاءاید ًَ

 ۔٢۲ا نم

 (ءء33|ؤ] تک
 اھ(

 لے ت السلم

 یر ا 'رگط
 ھے ۰ ۷

 ۔٢ (ندع)۔تتِضال اک
 ح۔۴ ۔۵۷“۳ ء٣۷٢۰
 ۔۱۳۹۷ما ۶ 2۷(
 ا۰۹۰١( یر

 ۔۵۳ ایک یک تاج.
۷ 
 تک

/" ََ 44 

۷١ 
 تک

 تے ر
 یاد ےس ںوناسفا نج

 ٴ یش “رے ٤
  7"ص

 ۵۷اعو ںہ قول
 ٠۷ ۳ا

 انداز فا یذ کردے

 ". 2ھ۵۶
  ۳اد نک

  22 ۳یک
 ج.یراز 1ک بات رشید رخ

 ۔۵ءہلعا ٘

 " ھ78۵7
 ۔۹٢۸۰

 ےہ ا



۹ 

 جر ۔ےت نوک یے او ےئاج
 ۔۵۷۵-۵ ۴۱۸٣۔١٤۱4(

 ۱۸۹۰4۹( ام
 ٣۳۹

 ۔باطغ تک
 ۔۵۸: لوہا جب
 2کا نا

 ۴۰۹۷ا جد ںیہ ےر
 لیِْدا کش اک لا نوک ا ْ

 حد۷٥ لوا جد ایک رش
 مل 00۰
 ۔[۱۵۔|٢۱

 برے ئار داد ےک لا ہو
 من اےک

 ٴ -۷
 اتم غل ال واک وج.

 انا نار کک انواع
 حور مالا اف ااا
 -۔۹ ۸.۵۹۷۷ انک

 ۔2٠(۸-س ں۸۶
 ۔||۸ا ٢۹

 رہ تر ور دا" اترح انکی
 جر 20

 ۔۹ ما
 ۵ اردو ےک ںومہ سیاح

 727ص ي
 ۔ےر ےہ مع ای ات لح
 ۔۷۳۔۰۱۹((ما جر

 ٍ مار وف ناروے و تک
 .ےیر نان ترے ینا شا ایک

 ۲۷۵۷م
 م0 قسم نشو واک ک شیریں

 ا ۸

 دوا ھا ےس شی قالفا یا.
 مح اف ام یدافزعاروا ےر
 ےئا 22 200 اکدوا
 ۔ا ۷٦٤مر نوے اج

 2 ا اکناھج
 ۔۲۵۰۷( مع )لاڑا اک اس
 و 9 ۳
 5 ایک یکد سک وع نل امنلا۔۔--.

 ا سرکل وف اسنا نج
 ۔۰

 ںژ کسر کڈاورپتطئالاب لاع دو
 تر

۸۷۷٣٥٥). 



 سض )ںیہ اکرام سیل
 تم ا00

 ید تنئالخ یکن اک وامساز ٠
 اکر لضفا ے ںوندا یم

0" 

 نٹ 22 2"

 21 رک
 ۔اإا ٤ ےک یکے رض
 سا ا کنول اس فرصت ان

 یی سیما ںی
 یے

 زلصاکی لا لنکدوا تونے.

 تک
 ۷ف

 ا 7ح

 ںی ای گے وما ڑرک
 تہ
 ایک تارا کے کٹ َ
 کس ںی ےئسرک

 ٥۵۔

 ںیمےنامز ےک تو یکتوفخح

 تارا ا اتم لوئامت
 ےس یا. ےک ےک ےۓیدرکنس

 "2ر ڑطماگ
 ا ان اد اخیر
 0 تے

: 
. 

 ْ "وا ے ور وں تلی
 ے انجم تر کا ٦

 7 تا

 ۵۸۰ (لفاعد رک

 7 ہک ۲ 2ک جل َ٘
 ۔ہ

 ٠ج عز ماما نج.

 ١۔
 ۳ تہ

۸۰۷۸) ۶ 

۸0۸۴۷۴۰۵۰۹ 
  2۸۵ك٥

  ۴ھہ۔٠۷۔٤۷٠۔ا۷۴۔ ٘
 م2۷ ۱٢٢۲۳

 ۱٦2۸۔1٦۸ ۲۷۷۰ ٢

۵٣-02۸-۳۷۹۰۰۰۱۸ 
 ۔-۔

 ١ کک ۳ئ غاوداکس ا... 22

 ہ



 یہی بت صتوسد ہر ترک

۹ 

 ۔۴۲٣۔۸ ٠۔۸٢۲۔۴٣۲۲۳
 ( 22۰۵۳۷-۲۵“ ۔۸۹٣
 ۸٢٣۔۱۸۸ ۔۰۸۔۵۰۹

 (ما اے2۹۰ ۱
 44 ٣٢۲۳۔۰۸۔4٠ ۔اا

 ل۳۵ ۸۵-۸۴/٠
 ۔ماد شک وم

 مد / 2َف
 امان ۹۸

 ۔۹ ۳۷۴۷۴.۳7 82 تم
 ۔۳۲۔ك۵۶۷ي 20يست۳*0۳0

 ے )عتاب...

 جر ۔تنیت کوایک یا.
 ۔[۲٥-٢۰٤۹۔٢ك٢ ۳۸۷

 ۔۲۸ہ۰

 .تقزطو تیزاب اش ٹاک ما.
 ج۸۰ "تک

 ۔ا ا
 ۔۹ ً۔ ۔۸۰۔۹
 ۔ ۲۴۲ ۱۹۹۔8

 2 تقی یک
 ۲٢۲۷۵ تقضک دودھ.

+222 

 11ن یگ
 یش ۔لئال ات نج ا...

 ۔٠

 تہ
42- )141 

 تن رک
 ۹۷۔۵۷۶
 کرے

 ۸۷م ےہ
 جر. تالیف انٹی ا.

 ١ڈ ٦ 
 : ۵۰۸۷ب ۲۸۵۔۲۹۹۔۳۶٢۲
 ک ۵۷۹

 ٴ۱۹۸-۔ا۵-4۰[./۹۔ ۲٢
 ۔۸۷۳۲۱۸۲۰۲۳۱۔[٠٢۔۷[۲۔۳۱

 ۔۷۳۵۔۲۱۵۰۳۲/۔۹
 پ7۳

 ۔ا٢غاج
"202 

 سا مس کک ام
  ۔۳۲۱

 ۔تانضدا یَا ادففرک-
 ۔۵۴۲۸4۔( 202

۸۷۷۲٥٥. 



۲0 

  ۵ 0ا۱۷۸۸ ۴۶٢

 ۔١۲۳
 ںی تنجاکی یب یک امعلا موک.
 (لٰوا ئ) ۔نازنما اک ادا اپ

 )دام ۱۷ 22۸

 ۶۳8۳080+۶ٴ"٢۹٢]2 9
 نک اتشہ ن)طئىع

 ۔٢۸۸(لما

 ےںْلازآیوامام--

 ۔۰ (لباع۔ ےن نم
 ےل ےک یف اک وا مم
 ترک

 تر

 7ں 7ھ
 ۹۰ تلے...

 ۳۱۴۲۷۸۹۔۸۸۳

 ۔۹۹۔(۵۴۴۳۹۹۲

 ۔(٢۲-۱۰۱۸۳۳۷٣۲مدان7

 ۔۴۳۴۴۸۰۔۲۰۸۔۲۳۵۔۶۸
۸۴۲۹۴۲۵۰۹4 
 (م2--ھ۵۸

 ۔۵٢۲۔ء۵-ءک۵۰۔۵۰۰۷آ

 اا۸
 ا2 ۔ء۸۰۷

 -۲۸۵ ۔٣٠٢۰۳۰۰٣۲۳
 ۔۴۸۷۴ ۳۹۔۸۷
 ھ۵۷٠۰ ان ۲۵۳۰۳۱

۹۲۷۱۹۹ 
 ٤+

 ان۷ ۲۲۴۱۴۸-۹۷۔۴۷۲۳
 0. ٢٤٣٢-۳

 22۵۸1:۵۴ ۔۸
 4۲/۰۹ ۰4۵۔۹۷۴۴

 ۔۱۹۸ اا۹+-۹۰-۹-۔۳
 ۔1۹۹۔۲۸۲۔۲۴۸۵۰۲۳-۷
 ۔۴۷۵ ۳۷۴۳۴۳۳۲/۴
 ۔(۵۔۵

 رت لاک ا تفنج
 2 ےگ کہا و

 الك٭<۳٠٠۔۷]۲۔

 ۴م

 ٰ نما ےن: یا کت نج ان اسلا.
 وک

 ۔
 یوم تن
 تہ

۷۷۲۰۲٣ 



۳ 

 رےہ 6 رض
 ےک وو را اک یا و

 ۔۷)۔۳٣۴۰۷ 2
 روا شو ا ےن ا تن یا.

2+" 

 ۳ص( ےک لم
 ۳20 ال 0

 ۔ےہ تک

)۲۳۱ 
 ۳ رس
 ۷م ےب لم

 ںیتمک ری رم و

 ضر کل وم سیقتھاب
 ۔ڑ٠

 تے
 ۔۵۹ نوا

 ۔ےگنو مراد ٹن تنا...

 ۔۸۵(اععر

 ًًلوددادم تعاطالومضحاک سا.
 ۔مالد لعاب ۔ےر

 ۔ 32 غم عر

 ۰-00۳۳ کے
 رو لی

 (عاہب ور انسا سات
 ۔۳

 ارکان تن یا.
 ۔۲۲۶ص۔ م۴۳۱(

 اکے نل اد ےک تن لا ییڈننج

 ظ5 اس جد

 ہت
 ۔۵ ے۳ ۔۵ے٢۔۳۹۵۔۹

 ۔تراقل کت نج ےل ےک رش...
 ۲۵۳۷ ام جر

 رر” عاص ں او

 بردار وا عاص ؛ نلاد
 ۔اگئاجایدرکا یک نام ےک لیولویب

 عر ۔۳۰۰۳۹۵(مارع جل
۷4۸ 

 درک از تک تک

 2 6 7ت

 ۴۸۰ ۶ح ۔ ۲۔ا
 دا٠.( ۸۷از

0 2 
060 

 ( مکر ٠تافع تفنج یا...



/” 

 ۔" ا۴۰۱( ٌ
 ۔(۵۔۲۴۴۴۶ 220
 )تھ کے نیا

 ١۸۲۴۷۸۲۳۲٢۵۸

 ۔٢٢٠۴ ٠٢۲۔٢٥ وا
 ۳۷۹۵۔۷٥۸۔۰( 2۸.۵

 یدین لا
 ےرروھد عاد بمےس یر
 "و"
 ترازو ہ لئاد یت اد
 ۔2٤ ۔ےی ام اکی رن

 ٘ عر ۔۴۴۸ ۔ ۶
 ۔(۰۲

 نوا
 ۳(ئدع . اک ہا د یل
 ۔۵۰۹

 عا داکت مج تزع جہ ایسا... "ٰ
 ۲۷۲۷ ات) ےہ
 8ایک /ھص72ه20

 ۔٦ہ۷۸م ۶تر
 رر ےل ےن نر یت نا

 ۔[۸٢٢٠۸۷٥ یر ےہ

 رام اتنا

 ××( گہ بنر
 ےن یاد ےن لا
 ے ے

 ے7 ۴۷۷( 6ر
۵ 

 تم ٠
 ۔۳۴۱۲۲۷ غ۴ تلف اک

 ۔۵

 ںی اد ںیم تم گول نوک تک
 2ي" ۷ھ 2

 ۔۴۴۶۹ك
 وی مک ا دفا تنا.

 ات "00."

 ات.
 2۔۳٣( مد راتف
6۸۲۸۵ ۶ 

 ۵۵۳٣۶ ےک
 ےک تم سیم تنمج نامی ایا.
 تک

 و ں7

 دتا
 - یورو

7 
 مر
 تر

 تا < ۶ ا
 ٭
 آ

 تب ٢
 ا



 : او .
7 

 و
1 ۵ 

 04ھ
 گپ :

 تک
 227 اد گتالاع

 روا اک ادا ےک تر تک
۲ 2 

 ۔ہ ےک لد ايےگ

 2لن لی گیلا سا دو
 حد ےئازنا لعن اک یف انم

 -۵۳ ۴۵2۲۷۰۳ ۵۔ے(رھڑ
 مس کک سک

 نےاس ات ہد گرادافواک

 ۔٢

 تل

 .ںِئایدوک ذس تاباہ

" ۷۷ 
 2ر رن کروم

 رٹلا ٦اک ٌ ۰
 ۔ےاڑ ناز اک نامی
 7 ا

 الٹ ناس لا.

 2 انا الس اوز وک
 ..َس جر ےن اڈ ام

 ۔۴۸-۔۵
 رگ ہدعو اکہ لا ےس نولاملیسمم

 ےل نل ام یمد ار یکس ا ہو
 0 ےک

 "““8“0“ھ“ل8340ۃ40+ َ
070 
 یا و ئ۵
2727 

 ۱ 6تا رک :

 ۔6۔۲ جت را
 ند یکم الس دن...

 لمااج اک و ا
 تر نہں کر کہ
 0ر
 جلے ےن وہ رن ٢

 عد 2

 ۵۷۵ھ
 سکا ارٹرد ےس لاوقامکمح

 انرک کنندہ ال اں
 ۔۸ ۳ا٢۷ ات ۔ےہاس
 اد اکے 1ک
 تے

۷۷۷٣٥٥. 



 شے نا”ںوزے را
 اکا یم ترس یس وہ
  َ رت ۔ےۓاہ

 ٌ ا . لا اک

 (/ھ مم

 (را) 7

 اڑ اک نم لے ما.
 ۔اھ (لوا ئ)
 لافرواح وس میر ےک ما

 ۔8۲لا )۔تذل ام ا یک
 یت ا اومروا ولیم رام 20

 ۔۷٢۷٣لدا ٌ 2
 (لڈا جد تررع ینا ئا

 ۔۵۳۲
 حر۔ یک ےک اپ

 ۔۵۰۷لعا

 -- لا لمس ڈدارب
 حر ۴۱۵۷ عد تک دام.

 ۔۵۰۰۳۴۴۳
 )۔ےاسک ا لیس یداہجج

 م/١ہ۰۔

 افوس
 /۱۶۱ً"أ

۲ 

 دم ع۶ یکے ھما
 ۔٦ہ

 تہ

 ہی

2 
 حل - تیا اک ما ایما...

 ۔۱۸۵ ۔۱۸۱-ا٣٤٠غ
 ۔۹

 ۔۸۴۷( ع2 )۔ ۔تلبقخن اکا ا.

 ۔(۳۲
 ےہاذع ید اب یو ڑ0.

 ۔6ہ

 ۷۶۵٠دو.

 ۔۸۰۲۳٢۔۰ ۲٢۴ ان۳۲ ۲۱۔۲

 تت۳
 حر

 ۵۷ی اے رک اى
 ۵ل.
 ٘ تے. ےہ

 َ 1۷۵٢ ( ھر )ےہ



 ٥ے ٘ ۰

 ھی كپ77-777
 2ص00

 ۔۸[۷۔۷٦٦ ( ٣ ٌت) ںی
 ھ97 70

 (ئ ا ےانزرکناذبددوعایک
 ۔ء۲۱

 ۔۹٢۲ (غدج) وا اک یا.
 ۔۵۷ ۰ػ۰

 اگے کت عاط اوج یکدامج کج
222 

۴ 2۵ 
 ۔ےکپ الہام لا ایما...

 ۔[(١( غ2

 7 ھ 9۳

 نت قبتیے اد ےرک
 اا0 کر
 ۔ںی یل اممے اد ےن یجے تیا.

۵۳2.۱۲۳۰٠۱۹۷۵ 
 , ٦۔۸۰ا۸٢۔

 ل ان ۳ دوا دام ل کتے

 لازا تار ع ےگ یب ے او ےک
 ۔ای ٹی شب ےس وہاو ےن کے

۳۹-۸۸5 

۷۷۶۰۰۲۵ 

 ./ھ7ھ ھ7 سماج
 2 ۸۲( ئدئ). لارعفما ک

 ف لصےر ازکروا ناف 8چ
 ٥(۵ ج)۔باطم اقدار
 ےب ےایکد اب اکں وکرو

35 7 
 تپ اموداز کول اوم
 ین ئامےکن وا ےنرکاا رپ
 00ص

۳۳ 
 یز اھ
2008۳ 

 ۔۵۷ ۳۵۵۷( مت
 تعا یک لو ڈاھج یبا
 مر کرم یے یو

 ۔۵۵ 1۔۵۵۸(
 2 او تار ون بان وا
 جر ےہ مج یو سید اھ

 ۷( ہیک

 روا ےڑنگیوتلےل ٹیداوحا
 ےل بلعمےکک کلا
22/۶ 

 ۰۵ھ۰۲۰۵۷]



 ۹۸ہ"

 “ںیہ ا داری مل و

 د07 اد نون ےکے کے اتا
 ٍ 7۰ ۵۵۸۲( ھا ک

 تک ِى
 ۔(۲۰۔۴۷۳۴۰۶۵ ئ2

 ٥۹

 لئ. تن وت
 ۔6م1۳۷۸۔۸۰ ۱٥4
۵۰۸۰۲۹۳۰۷۸۸ 
 . ۸۸۔۰ ںی ےہ ۲

 ۔ء۵۰ ۰٣۳
 ۳۷۔۴۵۔۳۶ ُغ

 ا۸۲ ۷۵2 ۳
 ۔۸۳۲۵۷ (غد ًَ الا ےس

 ۔ مم لن ۹ 4۔۴۸۰۹
۸۶) -۷ 

٠۳٣۷۴-۹٣۲ 

 ت  .۳۰۰۷۔۲۳.۲۲۹
 ۔ۓا تام ےناج فط اما

 -۵۰ .ہ ئی جر

 مووسمع۔
 ۷٣6۰م ۳

 ۳(۶ +, 
 غل تاک کی ایا.

 0" “0. .- ۸و, ۵۸,۵
 ا قع اک 7

 نت ت
 ۔۷۵٣ ۲۸۸۰۲۳۶( ا

 7 ٣٢٢۔۳۸۱
۵۸۳۷۵۸۱۰۵۵ 

 تک ۔۴
 ۔۱-۲۹٢4۹۰-(۸۔ ۹
 ۔۱۳٣۔۲۹۹۔۲۳۰۔۲۵۔٢
 ٠۔۷۳۵ ۔۳۴۲۰۷۰۲۵
 ۔۵۵ ۰۸

._ 
 6٣۸2

 یر پے ںولاسارد ا
 ھ9" 7۳۲
 ۔ە۵۰ ۔|۷۴

 2 ھ2227 تو
5000 

 نین 7کام کی
 تک کک تنا

۷۷۸۶3۲۰۳7 



١ 

1 

 ا

 ٢۲۸۔

 کک 2 ریل او کا یک

 ۔۵۹ ۔۷ ا بلطم

 ۔بلطماکے نام فان تک سما
 ۔'

 ۔ےڑبل ک اک تک

 ۔ ۹۰ م۵۸ظ

 لا لےے

 رت ۔یگے اج

 کار کب یخ ک

 ترک 7

 (ند جر ےک لکل
 ۔۳۴۰ ۵۴۰

 ۱۹۱۰۱۸۲۔۵۱۵

 ۔۱۹ ٢۲۔۹٢

 ۔۷٢۲۹ ۔٢۲ ۱۔۰۰۵

 ۔۳۷۸۔۳۳]| ٣۹-۰

۴۸۰۷۷ 

 ۔۵۳۷۔۵۰۷ ۸۶

 ۔٦| ٥۰٦۷-2 ۷۰۰۶۔9۹

 ۔۷٢۲( ٣۴۵-)۳ ۔۸۶

 ١٠۔٤4۔٥۸

 ۔۱۸۷۵ ا۷۷۰٥ ۔۵

۷۸۸۶۳0 

0 

 ١۰۲۱۴۴۲۰۷ ۲٠ ۱۔۷۳۵ ٣۔

 ڈی الم
 ۔۹۲۔۷۰۸۔ش۵ ۰4۔۵۷

 ٢٣٢۵ھ ۔'۲ارئ)

 ۔۲ ٣۔۲۰۹ ۔۸۴۵

 ۔۸۹۸ ۔۲۸۰ ۸۔۸۳۷۸

 ٣۲۔۳۲۹ ۳٣۔۳۵
  ۳۷۲۔۳۷۴۔ ۳۷۵۔۳۸٣۔
 ۔۴۸۷۸۳۸۱ ۳۹۳+-۴۱(.

 ۔۴۲۹ ۷۲۰۔۹۸
 ۷٣ ۵۲۔۵۳۔۰ھ۵۔
٦٦٣-۵۹۷-۵۹۳۰ 
 ٣٣- 3(۷٤۔
 ا۵۔“٠٠۔ ۳۷.۱٢۵[۔٦٦۷[۔

 ۔۸۷ ا" ۱۸۲۷ ۔۲۹۵۔۴

  ۴۱۰۷۹۰۳4۸۵م۵
 (متش  ۷.۳٣۴۴۔ےی

 ۳۔۸۔۹ ۱۷۔۱٢۷۸۔

 ۳۔۱۹۔۲٢۲۹-“۴۔
 ۔۳۱۳۲۹۹۔۲۹۰+۷۸۱۲۵

 ۳۳۔۲ ۳٣۴۔٣۱۵۔
 ۔۵۲۵ ۲۵۸۔۲۳۴۵

 تاک یت ویک اکر



 ءِ
 ۷۷٣٣م

 ک ْ)"""'"ِ
 ےک ںیئام گڈ یو تم ےٹوھج

 ۸۳۷ا

 یآاک لو ور روا لوؤا وی او
 ۵۰۸۵۰4 ۳(۷ )الم

 - 0س

 ےےرود ا یی تا
 ۔۲۷ فر ورد نال
 * (ےوہ لباد ےک نو واک ایا
 ۔۸۷ ام دم

 نا اکے ا واں
 شو ۸۹۲۷ا 7

 ٣-۳٣ ۔۸
 لاعارے را ےس اکو.

 ۔۱۸۷۷۸۲۲۷۷۷۶ 2
 ن7 ۔ک لا رکےن ںی کت

 ۔۲ ۔

 او انور ا و ات
 ۔۷- ۸۶۷ اور اب

 +ه ٤

7777 

 "0" ٢" دام مز طا

 "سس ع

 ےک و نا صر کو . و.

 ۴۲م . ےک خام کنی
 لک اد را ےل 72 و"

"۹+ 
 ۔۵

 ج000

 لا ترک 2"
 ےن ود ایس وے

 ۷۔۷۵۲(
 سکس نا وا ایا.

 2 اکے اک

 لخاد ےئل کش سیم ساافک
7022 7 6۷ 

2 

7 

 1۱۳٣ نا . م

 ار (۲۴۰.۱۷۷۰۱۲۳۸۲ .

 ۲ ۲٢۵(٦ را

 ا۵۸۸۷

 تر
 ت او

 چک -۔-۔_۔
 ٠ ھم0 رس



 ا

0 
 اپ

 0ا ٌ

 ال
 ٦
 و2

 دہ

 کر رس ےک وہ ےنتش و
 کہ 27

 ٣۔۲۹۷ ںیہ
 ٤ر ۶ھ" سس

 لک
 6 2٣ھ

 ںی لو زا )"۲
 ۔ےےپ"س ہر عی

 2 ۶۶۶ھ۷۳
 ۔ےم۲(

 م۷ ین ےہ تعال
 تر

 61 رر

 ۔۵۶۴ئ ےہ
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 عر ےیلےک ے رد عصا کرت

 ۔[۹ء۔1۹۷( رس

 “س0۷۶۷
 ے لولس نشنف اے انب

 ےک نا ماکو ان

 ار نابےنڑرنصل انغ

۷۸۷۰۰۰ 

 (٣۷.٣۷۲ تمضکج )۔ںیہ
 روم قو نھ

 ۔4۰

2 
 ہک دا یر اس یکے اد

 را( تم )۔تریزذ یکے
 ۔۲

 ۔۸۷٣۱لوا تب تیل ماعا_.
 2س۷" 7 ۹

 ۔۷ك لا
 اک ولاو ےئ رام اک ورصود
 ۔۹.-۸۹(ع۳)۔ری مایا
 ال قوح
 ےکے رک تلخارو سٹڈی یقوخخ _.

 ر۱۳۷ لب )یس
 ر ات افر نانا قو
 ۔٠٠۷۰(لدا )اینٹ

 جے ا او
 ٭ ٴ۔ھےد لا

7 7 
1 2 

 ۔۱۵ے ا۵۷( 0

 ںؤونمن یس رکے یک اکر لا.



 مک اہ ایمر ا
٣٣٣۳٣۴ 

 ےس ےک یاد ےک ڈا تدادپ

7 
 ۵م ۵ ھ۳

 حر نار عوام
 ا2۴۰ ك
 : ۔ھ۸

 .بلطماکے کاظم وک ین.
 رد (ئكئ

 "و
 ۔۳۷۔۰٢ا٤

 رم ۲ (ھ )ٹل اپ
 یت ںاوزن کام

 -7- "00 ٦
 '"" ٌ ٢
 ۴٠(اب حس اک

 2 ےک با
 ٌََک ۴۸۸,۶

 ا ۲٢٣٢٢٣٣۵۸۷۲

 ۵ تہ

 4 ۷( مار

 حر ےن اج یدوکمایضا ما
 ا2ن(ہ۲٦۸۔

 ( ناعید دوکم ا ا لعداد
 ا4۱ یلوا )ےہ
 ا5 ہرے اج یکاطعوکی نت

 ۔۵/م۔۲۵۲(لقا
 ٠ (لمعرکر 07 ںی

 ۔ء۱۷(لوا ع)۔ےلاب
 ماما دا یہ

 رد ھت ےک ےک ےل ےک ےند
 ۔۲۵٣...۰۰-٢لا لک

 ۵ یم 20تک

 ۔۴عا ۴۸۴۰۱۳ اما. ٭
 ۔۵۸۱۰۳۵۰ ٣۳

 ۔۲۸ ۲۴۷ء ۰٣٣

۴)۳ 

 ۔(۸۳۰۰۸۰۲ ٣٣٣۵۷

 ۵-۵۳۹ ۔۔ ۸۵

 ت2۳

۷۷۷۶۰۰0 
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 رو
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۲٢۳ 

 ۴۔٠٠ ٢۹ا۔٠٢٣٣-.۲۲۔

 ۔۲۵۵ ا:۲۵۱۔۱٢۲۔۲۱

 ز۲۴.۳۵٣۳۲ ای۳
 یکے ایر کمی قل ام.

 مر مو رس
 نرکت وبحن جان کف لاخخ

 ۔٣4۴خ۴ ج)۔ۓاہ
 ام ا رح اک کت وک.

۲0074 
 کیک نام یک یوم تزعح
 42۔۹( و٣ عج نوھ

 سا تول یک ناروے بات وا.
 ۔[ہ٢لدا ئ)

79+ ٥۵٠ 
 ۔۲۷](ٰلوا جر

 حرص بو وعدوکب انک زا...
 (ٰلوا ۲١٢۔

 ےن نو کین ھد ٹک بام.
 ۔۷۷۱(ئو )طا اک
 و

 ۔تیمب اک نکل وق ام یت.
 ۔م۷۸( لْوا ى)

 تاب یکن کم ننذ ےک بطاخم ۔-.

9 2 
 ۔۵۰۲۔۵۰1

 رر ۔ماظماکے ام ںی غلم.
 ۔۱۷٢۲ لعا

 دا4۷لدا )اسکا رپ
 ملے کا یلص ڈرا لو.

 ہٹ ار
 م٣٣۳ لرا ع)۔اہہ مسا

 دا طس جو بطا٠
 .۵۸۸۲( ۳ )۔ےئاہ ایک
 ایکد نی وعد ناس ےک بان ہا

 2 دل طاکے رکی یب

 لارےکیدادہ از 2272

 ۔ے.

 ہہ ١0۷٦۷٦١
 .۵۷( لوا )ہور کن اح.

 (لدا٥)۔بانتجا تلوظانم
 ۔۹9۷

 وکی ب یو کس ایام تو ز.
 ےس نین رکھا لانب ہو

 ۔ء0(4۸۷ك )۔ےۓذناغ
 ۔ےئ و ماکر او ئک تو

 ۔ ۵۷۲٢ ٰوا ج)

۸۷۷٥٥. 



 ۔ئزانیب دام ای ییاک نم.
 ۔۲۷٥۵۷وا ئ)

 یک اد دوا بصنخاک نیو یئاد
 ۵ 1 ںوراررز
 ۔ا

 2 رش وج ںیزرظ اندو شب 7
 207 تیمم کے یب
 ۔۵ك

 ےک نیم
 2 عزت رکع ١ ئ نک وکد ید

 ہا ےس ےنرکی رب معا ےم ہا

 قزوزمانراد پل وتاب بساض
 ۔۳۷٣۲((مد ج)۔ےہ
 جا ۔جردن ای اکا ےناھدا

 ۔(۵۱ ۵
 ۔ے

 ںیلئاب ایک تا دا ےک اھم ھج
 ۳۹(م2ك) نہ یک یوم
 +000 ست
 “0س2 /۳

۷۳۰۳۰ 
 ترک ہاعا ںیم نل و

٣ 

 مس یہ ےگ ےن د قت اسے
  ۴٣ا٤١۱

 ںیم اک 2ا ایا سنا
 ئ۳ ت)۔ ۔ےازک لام ( ٣١۹۔

 ۔۳ ۱۷٣۸ 9

٠ ۳ ۷ 
 غم لالع
 6۷21سی ےتیطو لالع_--

 لداظ) (۳۳
 تام لےے یت کا

 لدا ۳۷ َ
 ٠ اراتفا ےہ ےتلوو تم ٘

 قلئاو ںی یے -
 تا ًٛ۔<۔ء۳۸ ٤ٌ كسھ٠٠٠

 دمے مارت و لال وخوکن امسا_-
 حر ۔ے ںی یک اکے کرم

 ۵ ۲۷۷۲۸۲۷۰2ے

8 ۵۸ 

 '“ھٰ|سہپی۹'/"
 رم یا نیئمد وک ام اور

 ۔٤ب۸( جر۔ ۔_

 نان ظر ئ۷



 رم اکل العرکاھک تارک.

 جز ۱۹۔۱۸(
 ۔۲۴ (لدا تد۔ تما یکے

 ۔٢
 2/ <۹ یو
 تعال ورواہے او ےہ

۲٥) 

 تھر تلعل اپ ےکب 2 ۱

 .تاومصنزاپ میت اور شے
 29 (ٰلّا )

 ے وہ ےس لا ع ےس کرن اھجد
 ۔۴(لءا٥)۔تبعاآلاضا

 تالولام نیم ےئل لی ای و

 ۰۳( لا تر. تبع انی

 تر یک ابی وک ےل کد وج - دم د۱۰( یوا عز
 تاک لان کلا ےل کنز _

 ۔۵۰۱۷لوائ)

 ۔ تلع یکے یر ذ ےس بان ا
 ۔!۷۷٣لبا جد
 تل. تىعدتطع 2لول آز

 ۔۲۷۴ ۵ا
 رقم کام اسے لالع
 ۷۵ ٰلوا ت) ۔ھاک

+009 ۳ 
 ۔۲۹۹(لفاج)

 تنقو تلع تخاسر وں وگول

 ۔۹٠۵(لفا ت)۔ے چیک

 لام اب یت خاسر وج وگو
 لخاد یر کر وڈ
 ۔۵۸4(ٰلوا عل نب

 ۔۲۲۲ یلوا چرا وان
 جر۔ تلع کس واک جددنمج

 ۔م۳(لثا
 رواج ےناو ےۓ ام مس ے دا

 .ای)مام ریو کے نئ ہرادرم
 ۔۲كلبا حر

 عر ۔ تطعکر ان کردن ۔ شپ

 ۔۷٥٠۵۰)لوا
 (لوا تم ۔ےرو اے کر اھت ۱
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 ۔۵۰۲.٠۵۰(لوا ئ)
 ۔ںی ںی ام کااپ ادوا نا و

 ۔۵۰ ےٰلوا ئ) ا

 تمح اد ای مایا لات...
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 |۹۷ غدئ)۔ ےہ یکدم
 کا طس کق ولخم نامہ

 م۸۷۵2. ےڑررغ
 تیع

۰. 

 ۔۷دٗوہ۔عتسٗي _ "
 ٌ تے

 رحوکں یم تیا ام وبا
 ی۷ ار ےھت یک اف ےک

 ےکےک یش زم)
 ۶ت وا
 تہ

 2 ٣
 یت

 72۸ھئ,

 ۔٠( عد 2)۔ نیا
 ۔|٣۳-۱۳۵۰۱۳۲۷(۴٣ )

 رک و یراوک
 (لدا جر . ضس ان غل ں۔--

 ۔۵۷

 ۔امی  ماسا ند اک دہر اھج

 ۔۲۵۷۹(لوا ئد ٘
 ۔اتال كام اک جی ات یھ

َ 
 ۔۵۱۲۷()ل2ا ج7

 ناوخ ام اکی یکن اہ اوج
 ۔د( لوا جد انک شئر ایک

 ا مسا وار وا

 ھ88
 ۔٢٤۔٢ہ|

 ناپ بیع انس ےک ںی.
 ۔۹۸۲( مٹ ۔اگں ئاج

 وکن وتر وم مرنا ادوج۔
 (١ مج ۓلضاء تلزغش

 رویہ مے فط لا.

 ۔ ٠أ حر۔ررباظماک ۱
 ہتہاونرذ اما تزمح

 اے تر کو دنزوکل ورنزیراج
 ۔٠۰(لدا ع)ےثاد
 ںولاد ےتد نامہ ید ام کام
 ۔۷٢۲۹۸ لوا ح)۔ تراغشل ئل ےک

 نزن ےئل ےک لا لی قامت.
 ٌ ح).تداثب کک نم

۰۲ 

,“+-1 "080 

۷۷٣٥٥. 
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 و جیسا کاج عمر کوک ٤
 ٰ ۔۵ك۷(لعقا نوا امہ ازو کت یت.

 ےک (لوا جر ۔اگے رکعت ڈ ر2
 روا “تو ۰٤۶

 تو ےک رنز نر سزا نانلا ما
 : 1ر ھ٣۸( لوا ح). ےگ ںی”
 ا ٥گ تلا )705 تال ا یت ولاردعل تاج

۰٠ 

 ں سس
 یب یئایرخ کی اوکیادوت کی ا وج و سو سرو

 2 جی لک ۔۴ سات. ایکو
 َِر و ں2

 ر۷ ےک ز تم ظن
 2 و یم توا کل وا داق ےک ۱
 ۔ےھ۔ ء٤۷( ایا ۱

 ا تک ا یا خام امتی ۱
 ٠ِ تہ اا۸ ۔٢٠۱ ۰ا ۳۷ اپ ٰ

 ٣ ۔٢٠۲۔۴۴۲٢۱۔۸.۔۷۱ : ۔ا۵۴
 آ ۔م۵ "۲۔۳۔۸۹ کنت سما ہق دعب ےک لا یوم -
 ٥ع ئ۴ ج۱۴۹ ۵۹۷ حج تر

 ۳۸۷۷۱۷ رہتے۶ . 0
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۲ 

۷۱۲۰۳ 
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 عر ایام یراداند فلعےطبس - مشہور
 ے وم قم ۔ ۵۱

 نا زاد كانما شر اتقالخ . یکے ناس یے رض نانا.
 ۔۲ء۱۔٢٢غدح).ےائاکد (٥۵۱ غایت یو لا
 ۔۱۳۲۷-۱۳۵((٣ ج) ۔۲

 0/ص ( پپ ٣
 ت9 : 71
 ۔۳٣۴۸(غاع 2

 تست ھم ...٠
 ۔٣۳۲۔۱۷ ( ئ۶ ا2. تقی تہ دا ےک ا.

 ۔٤4-4۵( ال -۴۱

 ی۳ ج)۔ںیمےر ا ےکانلا ا
 ۔ہ۔٣٣ك :

 ٣۴۷ج )۔ےگ نانا ہدا۔--

 200 و
۵۹۴۲۱۹۰۸۷ 
 تئالغ کن یڑضوکن اما ےل
 ۵۹۱-۷52( ج)۔ ےاکد

 -۔۸٢۲

 ے بد تق الخ نییوکن امن

۷۷۶۳", 

 ےن لحد ام رہ کف موق
 ۔م۵ ۵م عز ےک

 یرازخادخری کد یکحڈوکدام
 ۔اگےۓ ان زافوکنں ورسود کت

 ٥۲۸-  ۸2ب
 گے امی فر اخدو میپ ےک داع ی

 ۔[۹( مد ئ)
 اک ید تنالخوکل مارا فہ...

 و ۔٢٢4(غد ج)-ہعف

 العین اص ان فرح -.
 - مک )ہے و لئارحےج

 ۔/۹ اے
 اکے رکعت الخوے ایا یبا...



 جر الا یک ئا دا ہدغش

 (۴۲۰۰۷۱۸۰٢٢

 توا ین ال سا تعاطا ایکن وے
 ۳ ٠ئ. یا 1 7

 اطاک ادا وم الا...
 ۱ء۵ ٰلوا ئ) ِ

 دا تر

9+" 
 رم اک نآرزہتفالخ کتا.

 ےہ دو ہں ہئےہرہےےہلہ

۷ ۱ 
 دہ. م٣ ) ۔ تق ا کیں ئا۔-.

 ۔۷۰۵
 متعدد

 - لو ۔ وار ت اہل مے
 ۔ا۹

 ۔ا۸٤( غ٠ل ٢-9

 ۔ا٢٢٥۵ مک حت واک

۳۳ 

 ,0٦۳2 8یس
 ((ےباٌت ہویگد) ےہ و

 یزاس نزد اں
27 

 : م5 اک د یب اون دیانت رن
 ۔۲۹۵ ( غار رت ےس
 5 ٹا
 ٘ ٠ "“""*ھھھ" ماس

 ۔٢٢۰٣لئاک)

 ہا و و ب۹

 یر

 عا ۔۵ ۷/۷۰
 ٣۳ ١ ((م۴۳

 ٠١ د۷ عغودمأوا۔-
 ۲ انت یگ ید وازوکنا

 َُ تھااور وک
 ۔تنطلصبیر روا اھ اک ا

 1 :۵420 )جر

 ٦ ها فاو رشک وی
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 ا۲۷( غار. یک سا
 ۔۳۴

 سو یوم ایک ریا وکلا.
 (٠۰۸ خا2 ا ٗاطع

 ۔۲۳۲
 ےئاچ سکس مر زوکے ول ےئل نا.

 ۔-۵۲ ٣ 2)۔ پلطماک
 2ھ ۷ٰی"

 ۔۳۲۹ا ۳۲۰۷ غم
 ات یھت ای ۹4 کاایک.

 ۳۳۱۔۷٣۳ ام
 ےس تا 9 توا ار ایر

 ان۵۷ ( غنی ات ۔رکڈ اکا...
 -۔۹

 کیو تو پ9

 رت  ر
 (عامب )نا روا

 ھ0809 ۶ ۳
 وا ےک ںوکول عافنمےک دور _

 ۔باوہ اک ادد| تاضازنکا

 ۔ا١٤ا۲۵٢۱(غام 2
2 

۵۴ 7 

۲۲ 

 تا ام 0
 ۔۴۲ (لوا ت)۔ تقق یک ما.
 حد ۔تبما اک ما یم ند...

 ۔(٢ےا ُك

 ۵٢۲ا )فرح چاک ما...
 ۔۸٣۔٣٣-٢٢( غغثدئ)

 2 |روااعد ۓڑ کار.
 (خس حب ٥۷۵. ( مد قد ۔ ےہ

 ۔۲۳۹ ( خا 2۔۵۱٥
07 ۴ 

 رب

 ھ27 -0
 (غ )۵۰۷ غر)
 ۔۷۲۲۸۸۸ ۰۶

 لطا اتنا اعدےلورسود
 ۔۷۵ (۰۹-1٠-٠ 22 عو ۔ ےہ

 ۔(۸/( رام

0+ 7٤ 
 حر. ےہ لاو ےن نام

 ۔۲۲۶۔٢٣٢٢۲غام
 نکہ اتم دا ےن یاد

 7ء ۷
 جو لص اھڑوکی اوس ےک
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 ا0016
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 تر ںی یم اھد دوا تدابع
4 ۷2 
 7+0 ٦
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 ےرایوکن ورسود ا کک ا.
1 22 

 مات ۔ ۳۰۸۔۰۷(

 ۔۲۱
 لوبض اعد اسے یر ارب.
 تک

 لا روا ے انس امد قام ضر شا ےک
 ” حر ۔ےئانز کر تفیلحنایک

 ۔ھ غ٣
 70 وک

 ۔۵ +0
 ۔۵۰

 “سس ۳
 اعد ےن نوک یف لم
 د٢ مارو بک

۳ 

 ۔ںٗگنترزرم یک نس اد

 ۔٢٢۱(لئا ح)

 ےب ےسےس مم ےارڈلا
 ےل پو ئںالصیبا
 _ ۳۶۲ع

 کے ربط لن فلا.
 تے لو ور کاک
 _ تر او ےک کین

"00۷+ 
 ك ۔۷

 ۰۷۷۲۶۷۸ غرب
 ۔ ےڑاموا ما ام ےڑلار
 ٣ ۔ےڑمامنا ئے اکے

 ٠ ۔۳۸۷۵د
 /ھ 707

 (غر جے فاش یم
 و +80000
 ۔ےڈنامیر دام گا تک

 ۳٣۷٢۱ ۳ب_

 ١ _ ۵۷ ِ ً تم صف خاک ا.

 غم لم اک.
 "“"*ھ““8ظگ 8 ٤

 أ
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 ۔ہ|٭4 ۰۔۳ رض نا سرس ناسا ا.
22 ۹۹34 

 ۔٣ہ۷ ند 2 ۹ص 7
 ازم ےک تالکم یک ہاد سما۔-. ۔٣٣۳٣كم ۔۔

 تاتداع شا ےس "عد حت ۔ےرتاسے ایا
 مس ےہ ید تریدفا ۹۷۔۸۵ ۱

 ۔۷ ۸ ۔ ٣2 ے۰۳ ۔۳٠[۰ 2 0
 ۔۳۹۸۔۳۲۴ ۔۳((۲۵۶ 2

 قت ادفوکں ونکراکے کی سا یک نشا یی اقم ےک یا.
 جاب اک کا امام یت ںی بام ک اپ

 ۔ء۱۹۳2۱۷(خ۳“ 9) ۔م ۷( ئ)
 خد عد ۔ تیا اک ںیم اسکا ےل این اب اچ تالخےک سبا...

 ۔۳۲ك2۔۲۷٣۔۳۱۸ ۔۹ ںی پام عر اک نے اد

 ۔۵۸ء-۵۱۹۔۳ك|۔٥٤۰ ( خد ج)۔ییہ تب ررکرر ٍب

 ۸۷۔٤2 ۳۰ تر ۔۳ ا فار
۳ ٔ 0+ 

 ۔۸٣۳۰دج)۔تبثا ج)۔ےقاڈ یبا ا تسیک
 جد ۔ تیا کامن اکعاسما۔.- ۔۳۵۱-۵(غ۷
 ۵ہے۵ ۱۹۰۳۶۱( غ۸ جل ےل ےک یا پام اکی یخ _

 2(۷۷٢(۔ ۸٦۳2۔

 ۔ت اک تعاقب اب امن یمیکا 2
 ےک( ئ) اا۲( تھم ھ۷

 نر یاد ے نکی تو -۔۵۴۰۳۵۰۳۴۱۹۰۷۴۲

١۷۷۷۶۵۸. 



۲۲۲۳ 

 ۔۵۱۹۷ غد )و
 کن ولاو ےنرکم اک یم دام سکا.

 طس رو تیا اظ لا
 ئے لام

 ۔ء ۹
 ي / س ٤٥ ََ 

 رت ےن تمدر
 ۔ےہامے فط کیا

 ں۷ یت رر
 تجلانہمد تمام یم ایک.

 اؤر. ےس ںی اکا
 مز ٣۳٣۰۵ ۸۷-۔۳كا

 مت ےن ۔ ۲۲(”
 0ک ..
 ۔۵۲۷۰۵۲۲۰۵۲۱

 اک اےڑل الظوک وے.
 "7272 ا

۳۵۰ ۵-۵۰ 2۸-۵ 

 ۔۹

+۹" ۰ 
 ایم اک اب یک لا۲ نور
 ہن اوپ لناپ کن ا دداےام

 ۳٤ رر

 ٢ تا ام
 " یار دت انس ایکن ئ ا ت.

 ١ تک تر
 ںیم ےس ام ںی مات.

 جن افلاک انہ لیول
 ٍ ف7

"0" ٌ 
 7 0 0 ١
 اتا کت انا وو

 مع عد عر اما
 ترا نت اط اک تو  ہنانس یں وتر اند وکسا

72 0" 
 تر

 ۔۰۷۔۳۰] (غ2ات)
 ْ ےل

 جد ۔ےئا انک سیاق
 0 ا َ ما

 "۴ کن وا ید یکنوک ما.
 ۳ عا ےاپان

 ١ ابا کک تا سا ےک ۱ ود 6 ا ر7



 انکی ئے تک
 ۔۴۵( ۵د ح)۔ ےاندازئ اک

 ےس ر تک
 ۷1 2 ۴ لوک ھم
 ۵۱۳ (ئ ت)۔ ےس ای انھکد

 ۔۵۵
 ھ8 ۳

 2 انا ماوقوب نہا انک ناپ
 ْٹ نے ںیم ولد ےک
 )ُ ےہ ازالے مو

2٢ 

 ںوگول نا ترضا ںی کما سا.
 باطن نالہ تیا
 ۲۳۲ ۔۲۱ “(٢ یو یت
 نکل وو اورپ ےنئا کول اک 2

 ھ۷٣۳ )ےن ار انور اسی
 ھ٣٣

 انکا ےل ےل کے ےس اے

 ع ای ید توعدوکں کو
 ۔۵ك۳ ۵۳ 32

 ایوب اں ور ےک نئ ت ولد
 ا اک کا اداگدنز

 ۴ ا۸۸ مس ے

"۲۵٥ 

 یک نرم یے اقم ےک ا.

 ۔۲۴۴ ۲۷( ٹ )شور
 نک اما ات ال اک ماکس ما...

 ےک نکل صاح تق اط ےئل ےک
 ۔ے۰ہ۔<٣ ٣(۷ ج)۔غ ار

 کت ومدوکمالسمارب ھ0

 نم یے یم ار
 ۔۸۔ ۷( یت

 ۰۔۵ اک

 رے 208

 ۔اٹن ماس تم یک

 22 ۳ ۷۷ مم

 اھ۲۰۔۵

 ۔۵۷۸۔۵م۔۳۴

 دوا ےنرک گل وھکوار یکن یعاد

 تے ار
 حر لام یک الیش

 . ۔۳
 کا تعح یہوکن اما.

 وما ضا انکے
 27 الاڈالع ہرن نما ےن

 ۔( ۹۲۴م

۸۷۷۸) 



 ہز اوکنں وو ےک  تموحد.
 دا ۱ ککے تر 0 ک

 کو پر
27 
 رک

 سض اش حرم سیا ک
 ۔۵ے تک
 رر مالا تو

 ھ2 00
۰۲ 

 مکی ٠

 اسکے آڑ نا اکنف .
 ۔(۴/ ""ھ" س

 ا. ع٣ ۰۳
 2" ٣
 ا م7 ۔ےہاہ رو" انما

 را٤

 ڈو مو لضارد کن

 کن املا ےئل ےک ناقنماد بے
 ھئ"ظ0ظم607۳۲7

۷۰۶۲۳ 

۹ 

 ۔[۹۳ ۴۵ ء۸(
 ۲٣٣٢۷۵ ام ته۔۸۲
 رم

 یرضروا تو یک ام ایدتاج -
 قرو)روضتی اس ااک کنز

 ۔|۔ (نئ۳ ح۔۵ ۳٢۹

 (ام )۰۴۲۔۷۸۰
 2 ). ۰۰۳۰٣۰

 تا

 ۔۶۹۰ ات
 ۔ھ ۸

 ناومااکی داں یم کنز یدین.

 شد عد ےل سم
 )۲۹۹( 2۔۸۵
 مم ۷ا
 رس

 اوج حط سکتا اکرم اظ
 ۔۸۷٣٣( غم ۔ںی ےئامھک

 0-۹) (٣۵-۳۴٣
 ۔۸۸۔۱۷۹۴۲۔4۸|۱۹۔ےے

 ۔۵ھ۵ھ۷۔۵۲۲۷۵۲۰۔ ۳
 ۔۵۲٦۔۷۵۱ ٢٠٦٠۔۷۰



"۲۲٢۶ 

  ۷۶٣۳۔ ۲۸۔٤۱ء۔

 ماما ۲۹٢۷۔۲۰۔۴۸

 رک ا60
 ۲۔٣۔)ج“

 ک ء4۷۶۷
 مس ۔ ا۔٣۳2
 ۔۷۷۵ا۷ ٣۔۱٠

 رنلاالاد ےئا تعا 2

 ۴۰٢ ( ید ئ) ۔ۓیبواک

 ۔۳۲۲۴۔ ۲٣۵ ۔۱٢۲۔۲
 ((م ۷۵۸۔۶٤

 ۔۱۹۲ ا" ۸۹۳۹-۷

 ۔۸۷۔ 1۸۳۰۲۷۰۔۱۷۹
 6 ء۷٣ ۷اا :

 روپ نشر ےب ےہ ںی ندیم اک یک کان
 .4۳۰۹۷۔۷۵۔۷ (غ 2ےہ ماظن ہرن کر

 ہل ئ ھ2۶ سام ۔۱۵۲۱۵)

 مت یرادام مت ۃاترد لکی منا اٹ.

 دار اند کد اےس ےنرکر ا ۔٣ ھی ۔ ےہ
 -ھے(ندو)۔ ۔ےنامب )ےہ باد ال یف رسو

 ۔۵۰٣((و۴ )۲ 2ک

 ۔2((۴۳د ئ)۔ لیلی ا 80 ند -۔۔ںیھشد کونی ویز.

 ۴م ا ا ۵۰ جر ۔نضئاض (٥)ددف ازم

 ینا 1ر مان اکں وہا اکایڑد ۔٢۳۲۲غد

 ھ۶ ۹ ۹۹۸۵
 ۔۵۴((غق ےور یر نوامھ وت اکر اب گونغمےس

 ا انب ایجاد سو کوچ ). ںیہے ر ےتچگ تم الع یک
 اوہ ےک ہر ںیم تر ےل ےک ۔ھع ۳٣۷۲-۷۴ مد

 ۹۴ ود )ےس سو ۸۷۴۰۷۷۲-۸

 ۔۰4٣۱-۷۳2 ٹمالعا تاب ما ںیم ایوند_.

١۷۷۷۶۵۸. 



 '”_م
 انا نیر ام ےک تومم ٣+" اتر نامے نا یمن. (۹۵۷٢-۰۹۵۵ آی ۔ا۵ھ۸ڑ ا۵ ۸۰۰-٢ژ و
 تک 1 0ڑ ناس

 ےل بونعضم انت َ 0۷۷9۷ 6)۔ےد اثر
 ََ "۷*0 ۶َ ۷0۶گ (عئسق 2۷ ۵۵
 ۵۳( یکے تھم ٠ما ااکے و نمٹا مر وکی اک اک اند روم اد ےک ےس ت خا - لطاب دن نم کول تہہ (٣۴ ع) مانا اک

 0+ 2 ُغ (خعئ ائ ۔[۷۷٦٢( عر ئ
 ۶ھ 7 ۔ھ۔9٥
 7227 اتر وک لو ا ترس

 ھا ںی “303... 2ک انکا باش کوے کک ۱ تہی لام تک. نام ال ار اد گم سوا زم اد وی. 1 ۵2۵-۶۰-42
 جاننے اد ےن درہ اظ اسی ایش. ٍ نازل کت ملز ۔ 0100
 کک سنز ایعمےس لابن منتمنت- اما ہر 012

 ۔ٴ مان ۸۷ئ2 ۲۵۸۷۷ ٦
 ۔۳ا ۷۵۰۷۷۴۷2

 . ار وا لو اکی اند. ر0 ا ئ0
 ۔ںیہ یل وہ یخ ادخ ۱۳ ۵ ۴٢٣ غ٣ج)۔ےہاک

0 
(90930210 



۷ 

 مل اکے ےک کر نذ ںیم اند
 رم ۹

 اپ ول رکے ےس
 ۔أ+ ںی زون کنز

 ۔ ۲۴۲۳٣٣-۳۰٣ جر
 ٠٦٦۷ غاہپ عل ۹

 رکا اب یم ایند رو ےک تکاد
 ۱۸۵( ج) ےہ نامی انآ

 ۔۷۰ ۲۔۳۰۰ ۲۹۹۔۸۷

 ترضآردا ےاو ےاجاند فرح.
 یکے اد ےک کے کے
 3 ناک انک سا 2232:ه

 ۔۹۹۰۲۹۸(ا۳ 2

 اکر کہ ترخ نما ئ0
 رّئے ےہ ادوا لواوۓرک

 اک ولد ےک لک نذر کوم
 ۔ےے ۶۵ تک ما آ

 ۳(ا د۔ ےہ لایا 0ك
۳۲ 

 نو لنف انا ٹلود ئ۲

1 2002 

۳ 
 ۔۵ا

 تم و م"'"م
 ۔ھ٣٤۔۷٠۵ (غا

۵۳۸ 
 ۔تشالفا کب اسم ےک ما.

 ۔۵.۷۔۵۰۵ (غاص جر ٍ
 1 ایا ل اسد یدا ئ٦

222 
۷" 

 2 س۳
 ےل کوک یکن کن شا

 ۔م ےک ۔ تا ےب
 ۔6۸

 نئادروا كا اد نل ےک نال.
 "مشتق یک نانا

 ۔۴۰٣ا:۳۳۸۔۱۸۵ ۔۷

 رواہ یے اف ےل ازذ ترا.
 ًت ج). او نر یئاب

 ۷۔۵٣٣ ۳۵۔۱۴۴۵
 ڑلا امیر دا اھشوخا اند
 غ1 ےس ین از(ےذط

 ۔۳۱۔
 ےک انا ںیہ اک لاقشا کان د

۷۸۷۷۶۵۴ 



 و یک سار امت اک یشلعم
 رتفشتم و تنفروا سوم
 مم ھ ٣ اے ۔

 ۳۷ ِ ۔۹
 ا ۸۷لا عد مان تل ںی سا. ڈا مک زن ہد ھ7

 2۸۔۳٣ . ار رکم اک تاج اکر نل افاک
 اتنا تہ ۱۸۔۰
 ۔۵۸۱۷ فلا ۔ ئ۔ مواد

 ےک ئان من زود تک تک "0" اک توا دابن
 /  2 اسد ید ۓاجاک باطاحاک ٍ

 +7 ما ۵ مس ےہ
 ۳۹۸۰۰۴۷۔۳۸۲ ۔۵

 ۔ ۵۰ کوک ید افم ییض پالا.
 ایک کے اعلم عطا
 ےرسم او رت ار ا نوک ںیہ
 عر ےہ لاڈ 'تلفک

 ۔٢۳۰۴۷
 ٌ یوکن اضا رک
 اون ازم و لعم ماہ اکی ام
 ض یب تم

۴۳۴۴ 
 انجام سد ماما وس ات

 .۷م٣ ٣۱۰۰۳.۴۴

۳٣ 

 .۔ 27۸
 ند

 ۔٣۳؛وا جد ۔رارق ےئامہا تک چو

 ۶ھ "۳
 "00" ٢۳٦
 نر ۔لیظاک نو باع -

 ۔١۳)٢لفا
 ےک یی سذ کوا قامخ
 ۔ء۹ لا حد ےک اب

 اڑا ںی کرد ےن
 _۔ ۔۰ لا9

 ھر ۳

2 
0 



 ہن بسم ےس مس من

1 

۷۸۷0 

۲۳ 

 ۔اھت ی کیا ند لصااکی اض ف_- طع ےکں وان
 ۔٢۹۲لداج) ھئ"""ھ"ھٹسٹس
 +۶ ی٣

 ا ں اٹ ایں ولد ےناھکی اماکو نج.
 ۔ے سوال وک ین ید اد ۔۳۲۵(لدائ)

 20ت . ھ7۶
 دال اپ یا ر -۵۸۷ٰٰفاج) لا
 تک ح لن تروص وکی کیمیا ما

 ( عابد ۲۵۹( ے)۔ایٹ ۔(۹۸۔9)(۳۹۹۲| ج)
 ۔0۵۳۴۴ك زیر مکد ےل ا

 عت ےیل ےس نی اک شلا تیرہد
 ۔۵۲۲۰۵۲۲۴۵۴۔۳ رک

 22 ۔۵.۴۴۲(ع2)۔ںہ پاکی
 ۔٢۲٢۲(۷لوا -24م(6۳۷(۵۹۳۴۵۸۰.۵۸۹م)
 وا ند اھت کیا شک ید وظل اک کوم کر اردو لنا کامنز

 ۔ اپ. ۔ء۳۴۸۳۳( مج ےل
 یھت اند اک ا مات. رت بک

 2 2لا با ات وک ۔ھ۳۳١(۱ج)
 ۔۸۸غ۳ (ٰیرس ناز تی
99۹9277 2)۶ 

 ںیتوع نم یڑککیکن اپ اف تے
 ۔ء۵ ۴۱۸۷ا ۱۸۲( ۳“ ت)۔ ںیہ ۲۲۰۳۵1۰۳۵۵ (عا/ 6:۴

 ۔۵ ۔(۹+۸1۶7



"۳" 
 باطماکے تر کام رکا اس کد
 (ئ ح) تعا کا روا

 229ھ2۶ ۷

 ۔۲

 ۔ےنب کب ضم کس ضا.
 ۔- ہلباەب

 جج۔ےایک ند ۓسردرفا ےھت
)1۵۴ 
 ۳تت

 ۔۲۳۹:لہا٥٤

 ۔ء۲ (ئس مد عرف اک
۲ 

 ۔ےہ اکا سس تو اطا کلا ےہ
 ۔۹۸٦۲(لوا2)

 7 ان یداینب نیک مال اولی
 : ۰ھ ما تن

 نور ط سید پان کد.
 ۔ء۵م۳۰ (- حد ےہ ایپ

 ۔ےل|

 ۱ (ؤ 0 بلطم اک 2ص00۳
 ۸ہ ۸۸

 اما نک صلامنوک ید ئل ےک لا.

 ٘ - یوہا؛ لا9 ما
  (2۸اخ٣۹۵۔ ۱

 رپ ںی ا ان "۷ ۷(۷ ۵
 ۔ےہہیلوصا ےک کما

 - ےمللاق
  کلام ےک دا نیہا اکاھئا
 ھ۷

 - ۔ں٢۷۷ض٤ا
 اکے نو در یل افدے نکد
 ۔۵ لوا ئ) ۔بلط
 ا
 مت فا

 لنا 9 نیک ند ےئم
 ۔1ے۷( رات ےہ ا

 اتا اعم نا یاس مےک یر انلوافل..
2 0 

 ۔(۵-2٢۱١
9-777 
 تما

 انا افر کپ آیت



۰ 1 
0 
1 
 (عاہپ ئ۔ ےہ ایان ےک ا

 جر ۔1۹ ۲۲۷۸۷۰ -
 7< ۷۳ ۳٣

 27 ا
2 

 ۳.۷۷ ( ےب
 ںوتلخ تک ند ایہ کا َک ا

 '( لو92 تاسعا لنک
 ٤ك۔ (ئئ) ۲٢۵.

 ۔ ۔ -۔۷
 وک ےکےکل فلم

 ٤تو

 ز کو اکں و کوم یھ ید
 ۔۵۰ تی

 کن فل فرم ند

 روا روا اک اس
 (لَدا ئ١ ۔با 21۷1

 ۔۵۳۱

 اف اپ کیا ییا ئانقج ۔-
 ۔۵۳)(ٰفلا جد

7 
 80083٤

۲'۳ 
 او ےن ہازخ لیسکوکم ئی

 ۔۵۵۰(لوا ج)
 ےل انب یت وا لکوکن ید

 ۔۳۴( ود ماما انا
 /۸/رےصس نا تر چپ

 ۔۵۵۹(لوا ع)۔تہا
 رگ تل 7ھ +۶2
 ) ۔ بلط ٤ے ےل لا

 ۔او۰ عد

 غار سیم کلم نفاذ اک سن
 ۔ے ندا انک اکا اٹ

 -۴۲۱۔-2/(۷۲۳۰دج)
 ںی مان اکی تادابع فر

 ات. ےہ اند یا نل افگيک ےہ
 ۔۳۴ ۲-۵ ( 22

 وہ ی لیلی ام
 روا ٹاپ اعڑا ا تر وک"

 0ص
 ۔۷٢۲۲٣غر ئی

 ےک اما یر انسا یب نشا شا...
 ( خد جد ۔ےہ ند اکمماظنم

 ۔۶۷۹

 ن03 16140



 لت کل اخے گول نا.
2 
 ےۓاوسا کف سولترضح ےل
 ضط عز ۔ںیم تال ید

 ۔ ٣۳

 ےۓےوہ ےال ےک تی بانت رش
 (غاجے ۔تقنضا نیب

 ۔|؟۰۵
 ےک شک لے ڈا کان ید
 اے رکی نب انسا

 ھ۷۷ ( تام تی
۳ " " 
 نیلے ےک تئادوکی مب
 جدا اسام ایک ںی
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 “ا /م+ت)
 ےک سام اہ الا ددنلم ںی ایئا۔ ُ

 تن ایک یرام اب اھب دا
 ٘ ٣۷۳٣+"

 ےک نانا ےک یز رکن وج
 یب گزر اکا بم اروا ےہ 2
 ارپے تررفراش ہللا
 - مالک

 ئابراَبل ناسا ںئایلز---
 َ_ ا تالاع حاوی
 ' پری ےس ہد یک سس"
 ۔ھ٣۴۔۵۔۹ .۔

 تل 8
 ا و واک ام ےس رد

 ۔۹

 - تارا تر ح
 رٹترزد یس ان یی 1
 ا ۹م اجر لئلو ےک تم

 ر۳٣ ۵۔٣٣ م ۲۲۹۲۲۱۱
 ھئ"َ٭ ھ 0۶۹۳۷

 ریپ کد یم تا یہ نج تالوھ

 ٣ زا رن ییدجاعن
 ۵ا ۴ھ ..۔

 تاررن ےک یا ۶ ناباک
 تپ یانزدای یاد لے اب
 ما 2 وس

 ۵۴۔۷
 ناک یک اھ ا کت قےس
 ُ 2 ےک سلا

۰۲۲۵۰۲۲۵۰۲ 

 ْ تک اک ؤاوت

 ملے تارا
 ر۵ و۲۱۱ ۷۲۰۹ ء۷

  باریبے یڈروانککام--
 اکا تھا نام

 :ھ۲۰۵۱ م۰ ار
 ارے دل ام
 ایکں لو سا آیج نیز یا ای اک

  تاک یل مرد ےب

 غلامی ٹل اھنوک نا ا
 ٠٣ ...٠٠

 ندزنزوو ا اکایان این اک عت
 لو ھر یو ںوردوا



 تا بوس

: 

 و

 "کل وڑٹاپ روا ےناھب 2۶

 ترا رک ےنا ےس اج رپ ۱

 ماری 21 رے تاک

22 
 .2 اروا ناز زور ےک تہامقن او

 2" س 7
 ۹۰ ۸۸۔٢ مت 7

 ۔۔ ۰۷۲٢۷۸-٣۷۳ ء٢١ ۔(۳۱۔)٣۳۰

 ۔مس ۵ك میڈ س٣

 ۔مسہ
 سی اجے اھ دنمم ںیم تممایف--.

 20 رن اج ےیداک روا ےک

 ۔ل 2۳-۷۴(
 یک کت

2۳ 
 ملے دا رکی کل وڈ لو

 ۔(۷۳۳ ام ال۰ ھ۶۸

 اج ید لیپ نی ںی تما _

 ےاے یھی رئا ےک ادا
 ۱ ظر کے اد یلافر کک
 ۔۲۲۰ ۸

 لن لک یل الاو ےک سا.

0" 

 تب ےہ قہ تاذ یک لا نا

 ۳۷۰٣۳ ۔ے ما جز

 برتن نا قت تا ے یر

 ء4۳ رت ۔ بلطماکے نہر
۹۲ 

 تانز اندو ا تام ایا
 ال۲ رت ار ےباکر باصا

 یکن ندردوا سو ہدربوکت ا اس :

 می ےہ ایگ 6 تنا

 ٣٣۲۔۵
 فلا نل ایان دروا تام

 ء۴٢۷٢ متن انوہب بوم
 ترک

 ۔۹٢۵ ۔۵۷۸ ۔ ۵۷۳(

 تھر سم
 ام ای پے ا ارکان روا
 ٠ه مت یر

 از
 ےن ےک ا فل فرخت اک یا.

 227 21 ںاوا
 اک ن ات اد وا نا

 رم ۷ ۲۷۴ر فلا

 ؛ لوا اتر رسا اک ما

 ان03 161+00



۳2 _ 
 ست لا رب روپ کدیردا انک ھا. تے. ر٣۲٣ >۷ ۳سا
 لک . سا. امن ےھب ار یقافلا ماغ ناز

 لپ و یو اج اکا ا ا

۳٣ .۵۹ 

 ٠ _ ء۳۱ تب 5 مکان تنا یا
 5 تیرا 2 مشفاڈمہ ٣٣ ھ۸

 ء۵ 2 وس 0 از اب تک 27. ان
 ٤ ےررا مک ناز ہد اھت. .۳۲۴ (غ٣) ر ظن فا نااان
 ۰٘ یر اتم ۔٣٣۳

 سار ںیم اےک ةاروف ۔۔-- 200 ٦
 ء۷ مس جز ۔۴٣ۓ 22 ۱
 مون سک : ( یس تر باب اک کب.

 ایلیا رت فاخ ےک اک م۷۰۷ ۔ ۷۸۳
 ضس رت رے "ھ8020" ک

 1۳ لم او قاظا ےک ائ "0+۶۳"
 ۹)۲۰٠٢ |۸ تر . ٦٠۳ (مود جر .رکعاک ےس
 اں اک " ۳ک 7 رپ ڈو ھر
 .۳۲۸۷م٣ )اکا رت ۔٣٣٣ (لوا جر

 ۱ ۳۷۵۸ ء٣٣٣۳ ۶ مدص ا کوا ےک

 1 را زس اک وک اڈ فذ ای “۷ مس اتا یلص ا
 ٠ )0ھ ٢ٰٰٔٔ ۰۲۹ (مئ) رم مم مک م م۵

 ۳ اک قاطالاز فرم اُن یئالسا یک یا.
 َُ اک ستر گہ 02 "۶۶ /(۹۹ ۹ 4

۷۱۲۰۳ 



 ہے

1 
1 

۲1 

 قے س تا لف _
 222 ک٤ تبع ںی تروص

 ا لو ۹ء۳۸

 نوک ییا یھت لاع سم.
 :۳۲)/غص ایر اگساجایدرا مر
 ۔۳۱

 اک سک یت رو یک ابا
 ۔ ےہ یک حا مدد ایگ
 رام اک ا غ٣ر

 قالسا تر ازروا ناز -
 اگرامدع اک تُم ےک ترزراع
 س۳۱( رےہ ناجی

 اک سان وک

2 2 
 ۳۳۴ (م۳ ا ےہ یھی

 ا اڑ اک اک یکن نر ند
 ٠۳۳٣۲۱۳ جر ےہ ںی ال

 ۔۱
 2-2 س٢
270 

09 ۳ 

 ےس ںیہ امام ام ری

 ۷ یک
 اکن اوانٰلابضواخمالت وع
 .اتاج ایکس یاد | ںی: ترردص
 ۔۳٣ ۳ ( وس رر

 ناک مدت وقوکیانز درج.
 ًَ 2 وان

 0ت سک ام یک لے تولہ
 -- ںرہم وف یہ ےک تام
 ےس کس نم: ا سک

 ۳۳۷۴۵ ران ار یک مک توت ۔۔..
 کف تیر زئاناجاااک لک فی .-

 ایک ےک ےرک تب ارم
 نال اا٣( رے ہنس فام

 رم ےس تراش یکں ہاکی ےہ
 ےل

 (٠ جر ےہ انکم اج ایما
 لت تروص سکت اک زم.

 ۔ لم ۵ مس تا اج اہک
 وم

 ےگ وپ قا ےٹپا مز
 ٠۳۳۷۰۳۲۵ ۶ جر

١۷۷۷۶۵۵۸۰۳ 



 اےک افردو رب توقع
 ٠ تک

 نا ےک ر تہ رس و.
 ما کے واک نو

 ٴ رس ما ام
 اپ املا یئد نال ڈس
 ٣٣۵ ۔۳مم ۱۳ار

 روا اکے اک یم
 تک م6 ان یا
۳۴۳۲ 
 تل 7س

 20۳٠ کت د رر اسم
 سس رم مما ۷مر
 “ٌَ ا ازروا عام
 ۔۳۷

 ےس و یریب قر ادرک ۔۔-
 ا یے تو

 س ہوس جر, ام
 رس ات عمام ےرولاچ ۔--

 رس ما مو عر
 سض تایثتم ۳۵ئ٦

 روا "×0ە0۳ە؛ەم
 ات

"۵۰ 

 راگ

 ١۲۹۰۸ میر ین
 مس اک مم سس ٣ رم ا

0233" 
 روانہ یا و

+“.“"“2“ 
 اڑ دوام ات یب ں ںیم لا ےک
 : ۷۷۵۱من ای رکن

 (غء ا لڑ ےس نانا 0-7 :
 ۔ ۷٥۷

 ۔۱١۲ّ "سس “۰
 2 ۔ںس۰۱

 ٠ رظے ےس

 ۵۳۰۲۸ ۵ام ۲۶۴۰۱۲۷ ھا
 مد جر فام ما ئا_
 ری
 5 یر ڑل ںی ںییخ الامر وو.

 ڈی و زم
 لام خر ے گز

۱110 7 
 ےک ہز زرد ہے و

 3 3َّ٘ڑ مدن ۳"



۲٢ 

 : ۲۵۷ ۵۴ /غالات

 ری زاد آی کدو صزور ےک ترایق
 _.ےگ لو ےڑڈیکھ ٹا بس
 ۳۸۱۳ جر

 ھ7 770
 خم ).تیذمککے مات

 ۔ ۴ مس مز ۱٣۲.۵
 مرسی کم ۱۵۰

1 2 
 ینا تا ازور ےک تاب

 ر ںوزا)ۓ نرورنز

 ے لکیر ےس نیا یجب
 ۰۲۲۳۷ لاب ز

 رے ننا ناس ار ےک تممایق
 ایان ہرایدد ا اسےک یس

 ۔| ہم اڑ هم ماباپاتراکے کاج
 ۳۵۷۱ ریز

 تر قاءارا 21 ین
 تو .۵۲۱(د6)

 لو یک توڑ عل یکدم س
 ۔ ٣۳٣ “ا۱۳ مار .لالد
 ا -ء7

 ےس تی وتو روا عاکما ےک یا.

 ۲۷۴۲۱۳ ۰۳۹/۵د كر الو
 .۔۳٥۵ ۰.۵۵۰ ۵۲۔۰۴

 ۔٢۲ ء2 -۷ ۔۲

 ۰4۹۷۰۵۹ ۳ ء۰۷ ا ۰٠٢

 ۔ ر۸ -۸

 ان۸۰ ۵ ۔ ۷٢ م۲

۳۲+ ۵۲۷۸۰۰۷۹۱. 
 ںورر کیٹ ادب ےک
 _ ۸ عباس
 تنایرد ےک ترایقرو ا تو
 مرار یگ مز كر
 ۵٣۰ ان۵

 ہرنززور ےک تمایق ناسا ود ع
 ء1۰9۷( .ےگ اکا

 ۔۸ ای ۔4

 رقو ےک ٰئاعق اکت رک باخما۔-..
 ا( ےب ےس ںیم لال ےک
 ء٦

 مر اے لاعا ےک ناوکں وگول
 ء۵٣۵۳ رت ز اگے کس اج ادرک
 و ئ0

 مارے قا ےن اند کلا ےسا
 ۔۵۳] 272.2

۷۸۷۷۶۵3۲۰7 



 ے21

 بتا سلا قام ا
 1 می اھ رام بیزار راے

۹۹ 2 
 با تا ماےک نیر تک ا ناک تارا اض
 0۸ مارچ اس گم ین َ ۵ ٢۷اپ اتر اھ

 ۳ ری ڑٹکر ےک لقنذزد ٘

 ناکۓنیڈا یز تضوک نام 1ّ. : ۱ٌ

 2اا فدا اترا تن ۔۔فمقفل
 لوتپےس ید کک لع اک کہ اظ ٹل یلایٹ ےس نا

 ۹۰ ماہ رات ای وے ۳٠۰نا امان ١
 ست" او ےک لات 2 ۱

 نلا ےس رد سکے نیز ترفخ ٦ 0 ات ۱

 ء۰ 0ئ یر یکاطوک و --- ١
 تک رمز ء٠٠ ١٠ا ما ۱
 ۷ر1 عر یی زا یر تزعوقاس ےک انا. ْ

 رم ترضاماط ےک مالسا حا 1

 ۲ 22 یارک ۔ہراہ
 سینا اف نب سیراب ہد تام یہا ںی ا

 ایس رم 7 مسل والد ا 7



 7ترک

 ۱٢۵۰۱٢۳٣ :مِال
 لا ےس نا یرئاگ یے

 ٠۱۳ ۰۱۳۳ او اد
 .بٌہ اک ن ارہتراٗبن کن
 ٠۳٣۵ ام

 اتار ۔ ۔ -۔قایلا

 اد تر اکڑم کو خاب تمایق ۱

 ۔۵2۸ ۰۵۱۷۔۵٥۳۷

 ےج
 ا۳۱۳۳ جر ںیم ےرانےک جا

 ۔۱٢ :

 ۔۸٥۵((خ5۸لاماک ھ000
 ۔۹ ا181۴

 ا۷۸ مکا :رفث "۲

 ۔۵ 1ا
 چا
 ھ٠۰

 ما اک ےیل ےک لالا یب

 ر٤ادل( ٠۳۔ ٍ:
 نان اک ما یت یدوویب_.

 ء۵۸۱۹: ہد حر

 الا ئ2 0

 ۔۹۲۰۹) مدارس

۰٠ 

 تیجلرضں یم ےل اسم ےک تبرداکما 0ک

 نگر 20 دب تیر شرد ا۔4

 ۵ء۹ ((د اتر. ےہ کوک قی

 ۔۸۱

 ےس
 ۔۵۱+ (ید تر بلط اک ا

 ےرک ا گوت)روا ےک قالطصا۔<ک

 ۔م ٣۲ (۸ور حر .شرذاک

 تا

 ا اس اتنا ےہ سم ےک ے نر
 ۔۷۰

 - تفلام کے نے کیک اف .--
 .۷۷۰۱مرامچر

 -اھتزاجانرکہدجس کلیم
 ء٣۳٢٣ ۔مكم ا( مرر جر

 -ھپے رکا کلا
 ر۳ رک

 اد خاک چرس کن اس نیل

 ۔۵۲۵ ٣۔۱( خە ار اکر

 7 ۲۵۰م ایا

 ۳۹۹۰۳۲ ۱ز اخ کودریس ۔..

 لہ۰.۰(١۷۸۷۸۶۲



 رم

 9ھ
 منے ںیم رکمےک ںوڑاچ
 : ۷ض

 ۱)۲۳۵ مس دیک تا ےن
27 . 
 |0 تری ےدھپ ےک ںی نرخ
۵ 

 "ھا 9يی
 .48 2 جر ۔ماعا ےک یا

 ۱(ا[ ٠۲۱۲ ۷۵۲ ۲۵۳ ٣۰

 ۲۲۳ء۲۲۳ (م یار ھ٤

 ہری یاں فر وس یکے  بص

 "مم," 91
 او رو ۱ عروج تر

 ۷۷ نایاب ےپ انک ار
 ئ7 27
 ء۰۸ 22 (ئ,,ھ

7 
 د۷ط

 ا رپ 0-1 “وو

 رس
 ۰ اتر: تقی ا انا

 طا نام کور و وت

 ےس
 ےک نر وم تارک تل اھ یکن وو...

 ہ۷۳ لدا حر ںیم لا ٌ
 033 تب

 ۱۰۵٥۰۷۵ ات مم اک یا.
 تزنع شانی رے لوکل ا
 ھ۸۵ 2 لزان

 ا٠۷

 --۔۔۔مالس
 ٢۵٢ ۷ غالا) ےھت نت

 ء۲٣۴۷( میہاتر) بللطماک مال
 ےس مال مد یا اک
 “۵ء ۲٣۱| خام تر بلاک

 ( من مالس ےئل ےک نیک اح...
۵۰ 
 8ئ -'ھەھە 2

 ان اک م السر ےرصد ۲
۲ 

۰ : ۰ 

 یہشتمراد واش و | اھ 2-0

 ۱04--٠ مر

 ا۸ مس کر ما[ ام نا.
 را۸ ۱ ۵۷۰

)01 

 ا

 ۷ه



 ۵( تر ےھت یل اش ےرینر ۔س ۹۳۶۳۳ ء۸۹ ۹ ۰ٴ

 ۵۸۵-۰۵۸۷ ۔۵۷۸ ۔۵۷۰۔۳٣ .۵۹۲ ۱م” ت). تالاح ےک نا : .

 اح نں ایلو یکن ورنروکنا۔-- - تنلططیترہروا ءانز اک عا ۔-- ١

 ۔ھ ۱ م2 ۱۰۵ سج. ںی 0
 بلاک ےس او ےیل کالا. (غح اتر ضش کت بعد اک قل

 ۸١2۔١۱4۸ م٣ ن) ء۵ . : ٢

 ےک ےک ںوٹیھکے اس ےک نئ. ۴ ازلاامعاک یرگوداجرپنا۔۔۔ "
 تقالا ںاروا تار اکے لاج -۸۷٠+۰۹/)۷۷۷۵دا جر

 اس سا امت س۲ مر ایس ۔تراصصالا صا مے من" ٦ ٠×
 ۰۴۳۳ ((اچپانر کئ -۱۸۱ ۰۱۸۰م عر
 ر۳۸( ام مل لے تاک ئاع ا ودلاو 02ص

 ۓلا ڈالر گیلا ار یر ان ا0 ۲۰۷ اکر

 "۷ٗ 757 +١
 رس ٣۸ امن س ٣ے ٍ جیش کوک اک ا ںیغ نج ۱

 لاک نا ںیمقم ےک لرگن مس ۔۳۲۹ (مزامب ار

 " 14۳( مو ان) سنے نار 7 سیف یکدم نہ
 و ا اپاکن اٴ ںیہ لم ایداو ۔ م۸۲۷٣ ایپ دی از اطخ
 اد۳ مس تر ان مال اک ء۲۹

 ۔۷ ۔ہ ۹(ان لاکر پاک لا...
 اسد ا ےکہ تاف ےک رن... ا کن ےل ےک علا ت

 ۵۷۷ 1 حر ےتار اکے مالرٍ (مایب ان ۔[4۸ ۔ا+۷(كا۴)

 ۔ھ۲ 7 - 0+ - 

 سکردو مال اح نما تر روا نم نیم ورک نا

 ان03 16140
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 : ء۰۸ غگ ا

 الفت خاک 2 یی

 “٤ سن نام ایا

 ےس وخ سک میر ےن کوا
 ۵4۹۰۵4۵۱ وس تر ءاھک ایام

 ےک اتر اک اکا ھما...

 انت ایگایال تیر ےس رول

 ۔٢

 رنج یئاھ اک ممکن ۔.-
 این دال تقردن| ےک ںوٹلھک
 ,ف خس ات اھ ایک وکذ
 ۔ے4۷

 ایم تارا ےک تری یکانلا
 ۵۸۱۰۵۰۹(" رپ

 رت اازلاےرنکےک لوک...
 (مسان) رم ےن مس
 ۷ راہی ۷۴۲

 ۔ ل دعا و تالیض)رزم ۔--
 ٰتاازاغ انک نایاب ۓا

 رانا لیئاسا تمادعم ےک ||.
 ۔ہ٢٠لواَتر

" "۸" ۷ ٣ 
  27ك٥

 ''ھ""ئ" ھر ۶ ۵

 ۔۵۹ہ ۔.۶4

 نںرمشرواربو امن ےس لے نا...

 ۔ۓے الف ل ال دت از اجے
 ء۸۱ ۔.۸۰ ماما

 قران
 ء٣ ماہظرسقخ کا ڈر کک
 ےھت مت

 ۶7٤
 ٠۷۹ ,لراتر رس ےس

 .تبکزا اک ا ںی ام الا...
2 

 ٘ ۷اک تالا اوز یک تر
 ۲ ۷۳ ۸٠س نر ںی رک

 ا۷۴ ۰۹۰۸۸ ۸۷ ۵2
 0 ء۷ ء۹

 ان۳ ۷۸۰۷٢۷۴ ء۳٣۷۳
 "و"

 ئل س٣ص
 "ھئم ۷ی ٦٦

 ۳ ۸ ھم س۰٠ رس9

 ۳۹۷۷۳۹۲۷ “۸۹ اس۸ ٭
 ہہ /۷۷۹۵۵۶ 



٣ 
ٰ ْ 

 ۲ے

 .۵۰م ء۷۹۷۸ ۷۰ ۳

 ٦۸/۸۰۲٢۹ ء2۵۹۸ ۔۵۸

 ء۵٥ ٣٠۔٢۵١ ٠46 ے4

 ھ77 ٌ

 ۸فٹیرو ٠ رگر کی

 0ی
 (لبا 6ر کل ۵گ حالطصا ٣ا ۔-

 ۷۵٠م ا۷

 دا نوٹس لیلا وس اک وو.

 ۔(۸2

 ٥۴۹۲ :لداٗئر

 ----_روہ
 ٠۲۰ ؛لزاار قی ء اللھ ان.
 ۲ ھ١٢ ۷/لوا ےن ..تی یک ا...

 ٠٢۱ /ئلوا جز انولب لئے الخ اک یم...

 /لرا 2)ا ب فتامفلا فالخ اک ا.

 ٍ ء۳٢۲۱ ۰۲۷

 ( لا تر قفاکدو روا تراجن_
 ٠۲۱۳٢ ام ۲١۱

 ؛لِدا اجر لئافل اک وو اہقدص

 ء٣۳
 لاشکن یدووپ یم یردوتدوع

۷۸۷۰۰0 

 و ٥
 َ 72 4ُ ڈ۲

 ۲١٢ ,لوا تر شک فو
 “ؤ۸٦ مست تم اگ نرس

 ءء۰

 ء٢۳٢۲ مرا ریا یا
 نالعاروا یئاحم عاعڑد ےک ما ۔...-

 ء۲۳١۷ لورا تر. تاناقتل
 ںیہ ۔۸

 ا کت اللاس کدو سے.
 ء٢۲ /ْلْداٗٴتر

 7 اًاایڑر 2 مراد یف و

 ۔۲۱۸ (/لراتر .

 (لوااج).تروضر رس ںض حر -.-
۲ 

 )دا ان زیسافم لیکردد ےک ایما.
 ۔۸ھ2ه

 وان تفلاع کس ا یارو...
 ۔۲۲



 ۔مم یتا موڈ

٠ 

 نس تاب یکن ایخ قف
 سیم ںوتھن یو ہک طلب
 مراہپ تے تار اکے نر
 تا مد

٠ 

 ۔ مم ۵ مم نس

 اوہ لزان نآڈںیضتار ہو. جہ اک
 ھ۰٥ ۔۹ عامر ۰

 ایکاہکل زان دق ب سوگ او
0-70۳ 

 ۰۷ ان۰ منے تار

 تا ای نوک کک ابا نام.
 مد مت پر قبل

 ر 6ٗ

 زںوک نی اکت اد یئاف یسک ےتت
 ء6 مار ایک دکن

۷۱٠۳ 

 ٰ رے لوزازب ےکردف بت - تا
 وہ مس عر باطاکے نوچ ٠
 : ٴ تر ممے

 مے ات دو
 8پ مضر. ے ریت

 :ٍ ے نذا پلا ںیررو پس وں وسھت
 غم رںی ےک ا رکے مک
 ِ ا مع ۷

 ....ت "۷ مر

 007 ٠

 ۵۷۸ ھر مد فج ہ

 ہانب َُل ےروس فلم

 اڑ ضر نیم یکے نام
 ۔۵ك۰ 7

 اگلا ڈے تاج ات



 ۱ )2 رک 2 اک نان دان :

 مس یے راس ۔۸٥ ۔ھ۷

 - ء٦۷ لواۓور ًگكاے ظر اے.

 7 )مفت عاشنا ئل اے ےس شلارو ا نژ نام ہا ۱

 ' ترا ہضروپ پآےجات 7 1

 لا تر میل کت مح اکہ ا ٍ تک ١

 ٥ ٥٥۵ا ذ س٣ یت“ رپ ا

 اظ الوقاختےس تی سا مانا اپ ےس شو تام _.

 ٠ 2۵ا (ندار ۵۸۸۰ ھ۷۳ مار

 مل لام قل "“"“"َ" تی

 .۵۰۲ ؛ لرا تر مایا لکی شش نا کام

 ء2۹ ۔.۸7
 ۔ل س۷

 ھ9 ٰٰپپپپپ ۶۲ ےک درا.
 . ء۵۰۷۴ .۵۰۲ (لوا جر ۵4۰ ۵۷۳ میر

 اتا ما ےس ئاوفےک یا. لاس ایکن لاو نی ناپ خ

 ء١٦٦۱ (لب|ة ںی ہدایز ٌ 2 ۶

 ۸یا ٠تااصفنے سا۔۔-- ۔۵ءك 2412 ال

 0 اًیدرو ابر ےکڑنوکق لاس ن ےل اول 0ت

 ۰۷۸۰٠۸۷ ایپ اتفاک مس اپر: ہاں ینادپ ےس :

 : ررص ےس 2< ٴ

 ۔۳2۸م مس مم تام ےس رش ےک عصا 6

 ٍ ۔۶۹ مت پر رم نون سا. ُ

 ۱ ردص سر کم  راع لاا ییئوخآ .  ء۵۹ ۔۸ ا

 ا
1 
١ 

1 
۷۸۷0 



 ۳ ۹۔۸ ما ایگایکاطخ

 22 ات
 مسا . ےانڑب بب رردص
 ۔م مع مس

 رام اکر دصا یت دص شا ۱
 ۳۸۰ ۹ و

 ۹۹۸ 00 7 0 تے
 ےن وند ے یر تب گر وکی اد ے کرنل اک یت

 ۱۱٦۱۳۳ ا) ۔۸ ( خا ا 2-2
 ےرناکلو ای تؤایٹب کا کا ۔1۹

 او “۶ 9" ۲۹٢- مر 6/۵۱۸ لااڈر ٠ لاس نام لالا ہو --
00 "۷ 7 

 (م باک 2ھ ۰۱(ان 20000, 7
 ۔ ۵ ۱میر نر توا تقی کس ا.

 /ؤ اند ےب فال ےک تقی ہد مے: ۸۹ كه
 ۴ه ۔۵۱۸ہ .۷۸۵۔۳۱۵4 ء٦۷

 .ے فالخ ےک تزز گن انا ود اس از ۲۵۸ ھ٦7
 ٣۰ وم یک ۔۰ ١۵۰ ء۳ ء۶۷۷٣
۸ 1 0 +0, ۹“ 7 
 کان کں وضو اوس ےکادم ۔ ےن لا ےب کلا کرس
 ۸۰۲ عا

0 

 سش ھ لت سٹ حت سس ےس

|٠ 
 تا سس رت

 ؛ لوا جر, گنج ن العا فالخ ےک
 مصرد ت٣۷

 ۔ 7۲۳" ۔۵

۸ 124/7 2 

 لو تر مل فام یافام
 ء۸ ء۱ موم تم ء۳۹۰۸

 "۷۴۶۰۹ ال7 ج

 ا



 یب ےک ددموکن ورسیود اوم ےکارفم ٴ

 ٠۷ مم امہ ےہ لعاب زر اک

 ہے
 ۷٣ ۸۰ ۰ء۴۱۸ ماہ[)

 ےہ لا روا تل صا ود

 ء۹۰ ,منر 2 ر6ز

 ۔ےہ روا ییا یکرڈلاوو

 ء۱ ۸ .۸ھ۱۰۸۰ ۵(۷

 ابتر ۲۵۰۲٠میل ×
 ۔۵۳ ۔۳۵۸۰۳۵ ۰ ء۷۸۰۵

 الو تر ےہ ملا 2
 ۵۸۶۔۹ ۔٣۳

 -۔اوہ ےگر وا بل افآ اک ا ۔_-
 ۔ءد م/خمس تر ء۱۸ (لدائر

 ۔ےء4٤

 ےک ے مہ کرس ال ےک است 7
 ۳۵۰ ك۹ 2۰

 م۳۷

 اے ایک اک سا یکن یے
 ۔۳

 رپ ںورزی کیتا اک رخ ..
 ۔۹۷ ۷۸۵( ر:ےاڑب

 اہلل ثنزنتررا ىإا ثافص---

۲٢ 

 -لوا جر کل اشوک ورسوز ..-
۴ 

 (لوا جر: ایل م ام اک لان حی
 .م مم ۳۵

 ((م٣ تر اغا بینلاملاعوکنں ورسوو .....
 ۲/ە

 (موس تر این ورکس اپن .
 ۔م ۵۳ .م دا

 ۰۲۷۲۱۷ ا جر ایک اف ناک نم
 ٣

 لوا نر ےرایرڑھک ناس نک

 ء۷۲ ء۱

 .ایلا رک ںورضور اوس ےک لا

 ۳۸۰ مک ےہ
 مس اتر ےہ ال رکت مت.

 ء۱۸ ۔)

 ام اد ےہ اگ نک کا یت تبب..

 ۳٣

 ۔اناکہ اکر اکر ںیہ وت ڈرا _.
 ء۔۵۸2۵۰۵۸۴ لورا جر

 دللوا لی دایلب کت الاینذ اکر تخت

 "“24ھ'03ھ (لدان)

 ات او عید ےک وے تاج ےک یل لے

۷۸۷۷۶۷2۲۰ 
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 ٠ ود لوا جر انا ےس یز لک وک '

 ۔۵۰ ء۸ ء۶

  7کرشخےس وا ےک آی تاضفا
 َ ۔ےہاڑج ۵۷۹۳۰۸

 ٴ تر ےس
 ٠ نتارایعا: کش ںی تاف

. .-27 َ 
 (می۰٣ھ۹۸۰۵۹۰ للانر
0777+ 

 ے ۔ی)۷ ۲۷۷۔٢٥٥٤ (مئراتنل

 ۔ ھ۱۲ ء۸

 /تعاذتس و کد ززین)
 مس نا نے کش بیخ. ۱

 ۔۹

 لادن 2فا ےک بیخ
 ۔١۱۱ ا٭٦ ۔ہ: ۔۷۵٢٣ك

 6۰ ء۸٥ ۔ 1 ٤٢ے

 ۲۹۹۶۷۰ ۔٢۲ ا7۲

 رس۹ ۳۲۸۰ ]ےک ا۷

 ۔ما س۹ ۳1۱۰ ۰۰

 ٠۷۵۴ ا۷۵۰ ۷۳۷“ ٣

 اج .۵د۵۰ ۰۵۵م 04۵۱"

 م۲۷ ۵۲۴-۷
 ۔۵مک ۵۳۹۰۵۳۲ ۰۵۳٣
 را2 ٣۔۳۷
 امہ س۷۳۵ ء۶

 ۳۔۳۰۴6 -7 ۳
 ء7۰ ۵٥م 5 ٢٣۰

 +۰ ٢ك وم ا

 "ہ۷7
 ۸۵۸۸۔4: ۱ ء۲۹۹۹

 ۷۸۸۷۷۰۸۷۰ ٠۰۸ ۔)۸

 27 م۱٢٠ ء۰

 ءء٦0۔ء۵2۵ :ءھ2|۔٠

 ۳۱ن “4٤٠

 ء1۷ انآ۹۹ <۲ ء۲
 7 ۰ ۲۳۷٢۳۱۸۰۲۱۷

 ٢٢۷۵ ۳۳۰.٣ ۷۳۹ء
۳۸۷ ۲۹۳ ٣۵ ۷ ۳۵ 

 ۔۔ ٣۰۳٣ ٣ ء۳۱ ۳۸2٥

 ۷ ۷۲ ٠۱ ٠٣١
۳۵ ۵۳۴۰۵۱۵ 

  2ا٦۶ ٦۰٢ ٦۶ء ۷۸
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۳٣ 

 ارد نوچ ےہ یھب کن و نل انا.
 لضارو ہو ول اے رت عا ا رک

 ۔ےئنالآن روم فا

 ۔۹۹۰ ( رام پتر ا

 "۶ھ ھ۴ ھر
 ےس کش از کا
 وس 11۱4٠٤٣۵۰۷ اب۶ جر

 سس ۵

 - نہ رسل تب عک
 ۔۳۸۸ ۔۶

 ۱ یے رک تو"

 ۔۵۷۸ ؛لد 6ر

 ال اَحضم اکر ٹاک ںورسود کن ےہ

 -ھ <٭ (لواا)ےانلر کس

 ہما 0مر اص

 تپ ےک سا کو 7
 ۔۳۸ ,ر ٹی ںی

 ۔ے کش تعاطا نکے اف...
 ۔۵42 (لدا عر

 نلزھ+ج ےہ اروخ نوکیشماںیتوخآ
 22 ۳۵۸۳ ر ےگ رکاامااک

 مالل م۳۷ مر اپر ۸
 ۔ ۷

۷۸۷۷۰۰۵ 

 اک ا لوک ےپدالوا کی ین دو

 منیر ۵۳۰۱7 ہالوا
 ھم۳ ان۵۸ ۔ھرسع

 اک تنا ی ست یسک للا کپ تا

 )۳(۲ پاتے پاک ٍ

 ںی انہو ترک وتفزھ
 ےل ےک دم وک ای ار وا ایا ہک ےہ

 اس
 چال اپ اکہ نم نا ےک نئ

 : لسار ہو ےگ کہ و لوروبتخ

 - اڑے دیرکع لخ ےک نا
 تو ۰۷۱ ۔م

 یل لساد ہد 6ن
 ۲۵۸( ایج تے مانلاک شٹن

 لررب ےس ا تباہ لڑا ئ7

 (/[45) بڑے رت مغ ہد از ےس

 ۔س )حب
 227 ےک نو

 ام تمہاخ یکن اد ےکایب:
 عا مار
 ئ' ھ7

 ((2 )ےہ یداج اکا تداب

7- 
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 تم لڑ برق ےس. ارن ایکو [ںواروج ےک نا ےس

 ۔۵۱ ۹ ۱رس خر 2 اف دا کس ان ےس باذف ےک
 ٦ ۱۰ 7 2 م۸ 21

 مر ےب ںی می وکاکلا م۳ می ۔ے

 ! ۔۵ ۴۳ ۔۵ ۔۰۶۳
 تر ا نوا تا نو اد
 اک شاہ اکو ایگ ا لاک کے پہ رٹلاودر و روکے نے اش
 ا۳ مت ۔وہ ای ما 'ھتے نکل اخا ا
 تبازدوب سیب رخ ا ار م۷۵
 میان لو ںیہ تزغاذ ں ول ںٹیکالے یب اکن -0ك

 ےک ےدتئاف یگ اجر ںی
 ء۰ ٣٢م مر ۳٣۵۸ ۔۳ك

 ےس نادوخ دوم ےک نا سی ترخآ .. اک ا لیے ا کش رس
 ناروا "۰ تار ٣۰۲ (ما انس
 ھ۷ ندا. ےگ سید رات الوھج ےک كارکاکے اوہ تاک اتوا
 ا اپ ےل ۴۴۳ ۰۲۲۴۲ ( می کر ٥(۸ ۔ےھب لا ناف ما
 ء۳٠ ۔۷۸

 سک ےک ےل یر با اکا رک اسم لکی یوکے تاس ےک کد 0

 ٘ ۔ںیم تر اکنا اک( وروہم ےہ ۳۸۲ ماما اسوہ ںیم
 -:م ماوئ) ےک اج عا لامعاماقکک اےس

 ٍ تک اک (مرد ۓر

 ۷٣٣ مر جر, ےک اوم روکا ہا ساب ئ٦

 تک ںیہ تک. "2 َ یکم



 تے.
 ےجت

 صا دت سسر سعی

 ھھز

۲ 

 ٠ن۰ لباەر رب ںیزاب

 دت یا

 ۔۷۷۰

 خر ںکراکددم لا اک ن یکشم
 ۔۰٢

 ۶" یی ۲
 ےضاس ےک او ےک ا خر کریک

 ۔۴ ۔2۳۹/لرا جر .انر کڑگ

 ای ةتزام کک مڑ اھج یبا.
 ۸-۵۵۹ مر وو کش

 یکن روحی ےک کش لا ا

 .۰ ( لا جر, لام

 ار واچ تخحےک رکنا ناکے تم.

 پانے ک لو ا قد کن اک انا
 ۔۳۹۸ لا ڈر: انک
 ھ7 +۳

 ]2 4 رقم مامروا

 نولاد ےن ہں ایپ ےب ےس ہللا
 ۵۳۰ ماہر تقلاع اگ

 ((٥د 1)6 تیا بنی یو

 ء۱
 ھ72۳٢

 رٹلا قل اف اک ودو تک عناروا

 ۰۵2٥۱۱ مایسے ۔ےہ یک

 تانلاک ید ٹلا کھ نام وو

 ٣۳ ۰۲۲ ( مایا ےھ عل اما
 ء۵۲۰۵ ۔۳۷ م

 الاوۓو اتزر کے نام 2

 .) ٢٢٢. (فراص قر ۔ےرٹیلا
 لا 7 ےک ال و

 (مایپ تڑپ یار شلار 2
 ۔۵۷۱

 اک لوک نج اک برعن یکم.
 ۔٥۷۰ لباجر نرم رض

 ء۱۱۵ ء۱۱۷۔۱۱) (-م حج ر)

 ٦ًَھی٭0٭“ھ“0“0.0×

 ءا۱۲۔“۱ (نام جر اندر یتا

 ۔۵۳ ا۵2۳۴ ۔۵۲)

 سیر کدی یت کیلا نیم.

 ء۸ امسال
0 

 تاب سیف یل نیک _
 ء۲۸۲ (ئای تر ٢۵۱. | مح )

 نہال وسود ےاپ ےک فلا

 ےہ تر گرٹنا قرآرکاب لد

 ۸۱غیر: ےہانایوہ مم

 ۔۸۳

 ان00 161+0۰



 وج
 مسمار وادی یم.

 :٣(۷ تزاع الا س
 ء۵۶]7

 ۶ھ" صص ۳
 ) "م0 مدصیع
 ڈک 2

 زف0 ء٣ ا

 م۵ ۷ك۳۲ ء٣٣۳۱ ء۲۸۲ .۷

 ۵٥۹.۵۴۸۷۵۳

 ۵(۴ ٣۷
 ٠۔۸۱۸ 2۹۲۰۹ ۷
2 

 رس لا یس کش 0
 مر ۷۷ مد نا لا لنا
 ۔ء ھ۰٣ َت ۲۸
 ۲۳۹۲ ۶ر ایج نر

 تام یت
 00 یی یی
 مع س ٠۰۱ ھ۳۳ ۱۲

 :۵۱۵ ۰۳٣

 ان اک ید آں یم ےہ کاما وک ما.
 ء۹ اما" ,ےۓ ناضفل

 : کش اگ 2 ۰ . ناسا.
 ۸ اتم غ٣ تی او ارک
 : : اس

 لت ےس یا ٰى تک
 0 ا٣۳ ۵۱) تل

 انار اب ںیم زنا سرو

 ۔۳۷ 4۵٥۵ ۰+ ٣
 ےا ےک نیدرکت و اک تاب گ١۔.-

 رانا تم ہویا تم
 (خر ار رول دام ا اک رہو
 ء۸

 ائی: "0+ ھ۰ اداس

 ء۳ ا“ ء۶۵٣۸
 ٣

 تی
  ء۰ ۱۳ وس جر

 : ناس ا یو ان
 ٴ 6 اک یمنی

 ء۵پ

 لیئاف تا
 می
 ٌ َ ےہ

 "ھ٥



 ہ2ل دت ۵گ یکسر لا یا ِ

۷ 
 و ۔ تارا ےک رش گدنذ اض

 لوکیک کرین سی ماطنےک تاناک
 7 ٦۷۰/ل را تر ,ںیکے یت

 ۰۷۲۴۷[ اتر

 اور 2 ص

 ( مس اتر رک کیپ کرشیک

 ۸۔٤۹ء

 با نار تیر ساکت کے _ ٠
 مرتب ۵١٥

 انک کپ ںیم ین
 . ء۱۸ ۷

 مس یہ الخ نب نکتہ
 ء۵

۳ 2 
 ٠۵۷۷ مت رر تا

  7٤وھی 2

 ء۱۸۰۱ رج)

2 7 
 (غک ا ۔ سس
 ۔۵۰۹ -۔-۵

 َ ب9 ص۳
 ء۷۲۹۰ لا٥

 ء۱٣٤۳ ۔ك۰ /ماا

 .ے انرکروزگیاکت وقف ےن
 : ء۹۲٥۲ لاج )

 1-20 س ۳

 ١٠ا ٠2٤٦۷٣ ) اب

 روا ںوتدرب ںیہ اض ول.

 تم ہر ۔لدہ ےیس قلادی اک

 ۔۵۰٣۳

 رک ماطن اں ویسی
 ء ۸

 وافر کرو ا شاد اھت...
 ۔|م۸۳ ۔۸۱۲ ( مد ۳۸

 ۔۹٦ ۰۳۱۱| حر

 مار تانے ک ادا یک
 ۔٣۳

 2م 1 کج
 ء۳۹۰۷ .۳۰۵ ۔۲رد
 : ۔ ںیم تردید مامناکن کئ
 ء۱۸۲ ۰۸۷ (نید تر ۔۵۸ (لرا قر

 (ایا)۔٠٦٭ .۵۳۰۵ ۔۸۶۰+

 ۔ ۷۵۲۷م“ ٠۴۷۱ ۔٤؛

2 22 2 
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 ۲ۂ
 7ھ" ٹظ ھ٣ :

 ء۵م۰ ۷ء۵۰۸ ۵٠4. ء۱۸۸ ٠۱

 ءء۷ مایا * ء۲

 ات اھ در روا الفا ےک گی

 م۷۲۳۳ ۷۰۸ ء۵ ا( ات)

 ٤۔ |2

 دعب ١
 نا سا اا تماد ار

 0 7 ںوتقی
 ء۱ا۹ ۰ء۱۱۸ ء٠

 اما ںیم ندا بانی.
 ٌ نشہ مز یقرڈ یلولاق روا
 گو نوا ا یک ںی ون
 "و یی تاج ےکا

 ںی ا٤ا لادہایکرابور نت
 رک (لوا)٭ ٹر
 ھ۰

 ر لا رم کان عاکتیحت
 : ء۲۹۲۳ (مرد نر

 ےس تر تر ف
 '۔حعم۰ ٠ مرہ

 بت حد

٦ 

 لواعز ےس سیل ما نر

 تک

۹: 

 ںوق شدت سیم ںی تیز
 ۔ ںی یک باع گیری روطےک زن
 ۔وہا اض۸ (مدع)
 یوم تر ضد تضاد

 ھ۸۷۰ ء2۰ ۔2و تز

 کیم ید فلتخ قت ایڈ ا
 ۴+ ےۓاھ کلاکب سند
 8 ۹ 9 ٣١ ء۵

 گڑ و اک تفزر
 ٘ ِتلازراس
 ٢ہ لدا٤ٗئ) ےن اض فل _

 ؛لبائر بلطماک کوی اکو
 ۔۸

 (٤ن+ےاض فا یو ما اک نا.
 ء۴٢ ٣۷٢

 ء۷۳۹ لدائ) ہر ۳ 1 اے ان تھک

 بتا 7 1 رام یہ تر ا رم یک 6ری 97 2750

٣۹ 

 دا ٗئ) ۱٢١۰ء

 نیلا امن یھب ولا ےک ابر.
 “۲۷۸ (مك و ںیم ےک

٥۷۷۸۶۹۰۰۸ 



 ۔ےنرہسہییمشمم

۲ 
 ھ
 ۔۰

 یا تما “ھ0
 اھت اکر ںیم سان یوکے
 .۸٢۵۔۵ مم جز
 (ئس تر ںایرززمگی اف ت

 .ھم< .۷

 ۵۳۹2۲۷( اجر ںی یے :

 ھ۳ اجر اک پآ ۔۔۔ مس

2۵۳ ۳(۵ )۳۵۵ 

 ٠ .۵۳م۴ ٦۹۶۹ء

 ۔۷۱ نیر تب 200
 س۷

 ےک مال ایلع یوم تضحودایک
 ری 2ے

 5تی 0202 ما تا
 ۔۶۳٣

 <ئ اٹ ۶٣
 ل۵٣ یس رر ےھت ےگ ےب
 الل اصا ماماک ما اھم پآ

 2/2 (مید ڈر اھ .

 ۔ انہی غ اکا یے نٹ
 ء۰٠ہ ؛لدار
 لام 71 9ئ27

 کراس 222 یل سی

 (ئابباتد ۰۱۹۷ حلوا جر. ےگ ک
 ء۰٠ ۰۱۹۹ ۸
 ےک 1 ںیژزنرر ےک تمایف
 ( لیوا ارب اگے گر کت تلاکو لوک
 ا ںی ء۵4۵4
07 70 

 راکرنو یئاع لدکاک لولاو ےنرک
 راج )اگرپ : )او ےرکت افبروا

 0۲ ۹۰ ۳٣ عر زس

 انواع یک "ھ000ت
 ۵۷۸ لباەبتعانغ تین
 ارب ترا ایڈ الا لوک ںی ت 7

 لڑرافیردا تمعلو تا کی یک
 .۵۷۳ ہوا بر ے رک
 ران لوکی کن لادو مک نین _
 ٤ مرے سرک

 یو الا وک دوم نا...
 ءم لاس م٣.

 بر آر اف تام یار ...

۷۷۷۶۷۲ 



٢ 

 ھ۰ ؛لوا تر اور اکے

 2 تعا اد فرم ںی 00ت

 اکے رد ٹنزاما ارغرا یک

 ٠ ۔۲۳۲

 اج کت فان ایک ا فر

 اگ ت نزاع اد سیم مےےک سج یگ
 ٠ ) کے
 ایر کک ویخرافس قوت یم تر. 7 ما ۸ل
 - ,ہ٭و ,لوا٤)

 ٍٰر یضاع کک مس ےک با
 .۱ وا جر .یگدہ ات

 ا۷ت عافض تمزاما)----

 ء۷٣ (س ہو یکے و

 ۲۵٢ ۱۵۷ ا۵۵۸۰

 اند ہری: اکر تاک عافش
 ۲۲۹۔9۵٤٤ (مد٥)لاطبا

 سز۵ ھ٦2
 - م۰۵۴ ایپ ۷
 ۵2٢ ٠ك]

 خد ام ر,ت فاسد یقالسا۔-
 ۔۷۲(۲

 ےریمیئالسا قلت تمافت

3۷۸۷۸۶۰۰۳۰ 

 ٣۱ یر ر۵ ء۷

 .ح تے
 ٴ مرد کرت اکے ریز اکر سو
 ۳ م۷ مایا ء۸ “۱

"0" 
 ےہ
 ۰ٌ مارا تر ںیہ یک الا د2

 "0 / رلع
 َ. ٠۴۵۵ )مر رو

 ( خود تر اکے کایہ تاک
 (میس ات م٣ ضس۳ ۵٣ش

 7 “۵۸2ع

 کا ارکےس تی.
 ےس ںوتفانم ید تفکر

 مد 6ر اکے رکن تان م سا
 "0۶ی" ۹٦"

 ھی" 07
 نر کس اپ یاس بات

 ا ہ٣۹...

7 
 ١ ' لاأوکت رد ااکومردز توا اد

 7 ٦ ۷ٰ" ١



2 

 2 می
 و سم اک

 اتنا مقےلس سن کول ناک...
 ۔ھش رام مما ا ما

 لٹ یت اک یخ در سا ۔۔-

0/0 

 /(/"-ھ/ - ۵
 البم ںیئاکر ایہ کک یش ند دایز
 ء۵۱ .ا۵۰ ۳م آپے کپ

5 ُ 
 نر
 م۵لا 2ئ9 جج

۷ 
 7 ص/27

0"( 09 ' 

 :۵۰۷/ لا٤ تلط لراک یز دی

 .تمعع یکراکفا شہلا تلاج_

 ۔۵۰۹ ۵۰٥۵. ٠ك۵ل وا

 "ہہ" ھو
 ت0 ت۷

 مال: ۴۰۳ ود ا2اف کی ا۔.

 ءا۹۳۰۱۸۹ .۲۲۰۴۱.۲۵ ٣.

۵۰۰ ۰۳٣ 

 لداّنر ڈی ور ےک ۲٢ء
 دتا کپ ا ںیم مالسا ٠0۲

 ء۵۰۷۷ ء۱۹۸۰۱۹۳ ۔۵ ا[

 ریل انار کے بانرکد ٹپ سوک ئادشلا
 تا ١ا ناپ تر ےس ایما درا
 زالاکےن وہ نکے س ںونھخ یک نلا

 ض جر ےرکگاض اَت کردا

  ۹۰۲ء۲ ء۸۱ اب
 ٣ء

 ء۹ لا٤ ٤ےس تاک

 -_ (لراجر لعل اکن لاپاررازگ ٠۴۲
 ء٢۲ (م۸ا ماغااکرے و

 وار و ہفماکے نھ ےک لا.
 ء۷

 دیے ےک یب ےردر کاکام _
 مس تن ںی ا اک سنا خر ےہ
 ء۱۷۱۲ ۱۳ا۷۳ ًا ب۔٥٥ <<

 ٠۲۹ ؛مرام جر ےہ ایک شان
 لک

 اپ تا ےہ ییکشامنانزٹڑم نم ےس
 ء۷۷۵۸ ۔۷۵۷ر

 ١ مد ےہ ما یکر فل پر



۲۴۳ 

 .۳۰ (م ام
 ۔۳۷) لاج 6ر ےہ یکن لال -

 ےک ساون نا ید اد لا...
 ۷۱۷م ترس یر ما انکل اتنا تال

 انار انک یورک 5 ا تب ساس

0۳ 
)۲۹۲۱ ۱ 

 رکن درسددر گنا ناصاکس نیش
 اک ن اص ےک نل صا د ان١
 :۵۱۱:۵۵۰۰۶۰۱( مراترئ

 .۳٣۔ ۷٣
 * اتا اج اسانرکن اض نالی.

 ٠۱۳ (م) نر

 بو ےک تک _
 ء۹۳ ۱۹۲ ۱مر اھچپ تم ےھت ١
 اظ و نی لم.

 2 ک یے ن اکے
 20ص ھ۹(

 220 اگر لا
 ۔ تار یک ککے

 را کر
7+ +7 

 اپ جے س تاب ک ار کے

 ۔۳۹ مرا

 20 0 یا 0

 لو ےک یس اردا اک اہک وہ
72 1 2 

 "۹ /غور ان. تاج اھک
770 +" 

 نس ا ےک کے

  .1/ ود ےک م۲

 مار ےازہ ازل تگ عناضلا
 ۵١. ۵٢.

۳ 
 کا ےبالاو ےرار کم اون با
 ۸۸۷ مشن الاو ےنرک

 ء٢ 2

 ._ ۔7
 ٠٠  7ے /

 یش یک ز ماظن/ الا تاک 71
 ناک الو اک ئا تیا

  ۰۸ 0ء۵۰

 سج تو
<4 ۲ 

 ھ2 1 : : ٢

 -_ رفروغان/لیلڈے 
 نر ا (م:انل 5

 ٘ ,ئترب یراتراہک
 تال ماکےک سلا یت تداہیم



٢۳ 

 ء۱۹ (لراجر.اْڑہ لو نا 1

 ۔ےناق ید ےک سلا مت دان . نا

 ء۴۰۱۸۹١ ؛لدا نر
 71 نکات لا ےن ےک ماک ا

 ۲۹۰ (لرا2ر ےن اھ :
 ںیتگر۔ ناۃ اب ما تراش
 ۔-  یلونر تراش
 ۔٢۲ ۰۱ لدا نر نل اھاکت دامت.

 ۔ػ٣۳

 4+4 لوا6ر گراد علت رامش ا
 اپ ےن وہم (ھیھھ تک

 ۲۲٢ (لواٗئ)
 !لراًج/ےب 1 اکا اک تراش

2 
-4 /, 

2 +0 
 ےس ےک ےن در مے تار -

 ؛ لدا٥):ظاف ٣تر تزلفا
 ء۵۱ ھ۰

 اہک کت وقار تداہش نوا.
 ۔۲۰ ٠دا جر

 َ انا لی تان یف ایک

 ٤) ۲۳٢۔

7 ۳۲ 

 ۔ے اج اب نت اگدوا بتا
 ء٢٢۲؛فِرا٤ر
 راگ ناس ےک فاضل لا فل _

 ۔م ٠م ۵ لو تر بلاطماکے تر
 "ھ سط۳

 .۳۳۱(لواٗت)
 ۔تراہت باصن ےیل ےک اتیض

 ۰۵٥٥ لنا
 اش ں یہ قی نس ہی شپ

 ء۰۹ ۔۰۵ اموات ا

ٌ 7: 

 ربا کے ا یک ام تراش
 ء۸۳٣۳ ۔۷۹٢۲ ء۷۷۴۸ ۔|4٠ .۷

 ۵۱۷۰م ۵ا ام ۲۴۹۰م ۳۸ ۳
 ۔۷۲

 /ص 7 7
 ء۷۷ لدائر,قلخم
 ُٰ دم

 تی

222 
 ہن و مالش ںیم
 ء۱۹ مات اف ےس ا

 "ھگ٘٘

 ۷۷۷۶۷3۲ ہہ



٢۴ 

 ھ۰۸۰ ؛َلْوأاَت) منا کن

 2 ا۸
 22 ایہ کد یسک اکا ینا...

۵ 
 - لیاار تل لوڑا نا اج...

 ہں

 . مس مکرم اوک کش...
 ا۵۷ امہات تاک تب کرام...
 ۷لو ای ھ7

 نںاکار لایضایق کن ود ٹلا ...
 ء۹۸ 2 راز ےن ام ںیم

 * ولیم یو املا تم یور یکلادپھشت
 ا مہا: یا
 رام تامل این یل ےک لاھشت
 ۳۶۲ ؛لداتن

 تیر ناظم
 "ھ0۷ 2 ۲

7 
 ھ۰ما۶۱مد جر را کم

 غار ٠۱ <۲۹( سار
۴۲۴۸ 2 

 ل۱۹ ۷مو نر تایضون یک 0ئ"
 [70۳04-2-0ھ - ۳

 ۰۳۱۵۲۹ (خ۳ئر ا
 ۲۰٠۰٢٢ /ئایب ار یو

 ا دا لم هر توکا نت...

 ا اے و 7
 ۵ ھ"

 ۳۲۰۱۴۱( ج)

22 ۷( 
 .ےۓہ ند لزارو ا الھکاک نلاضا ہد
 ۔ ۵۹۰ ر۷۰ ۱۳۳۰۷۰ (لوا خر

 ۳۸۵ ۔۱۸ ۔۱۵ ء۱۳ ( رر
 اک ا ء۷۲۳ ء۵۰۸ ۵

 4-0 ھ۵۳۰

 ت۰۶
. ۵۸۸ 

 ۷۸” ؛م دان دسمےس عا اک جا.

 تاک نیم ےک ا ےس نانا -

 ۳۹۸ (لوا٤ر

 و ھ7۳
 "۰ اد نیا ےیل
 وک ۸

 ےناککوکن لالا گی تما ا ۔-.-
 ۲۷۹ ما+ اب و تک



۱ ۲ 

 ء۶ - 7 0
۲ +۰ 0 

 رے انا تر روا لدزور۔۔--- 2 ٠٢ غدار ناک ا نک

 ۱۳۳۲۳۸۴۸۰۱۹ +(!ئاڈ _ ہرہامدصایع مات زعہص_.-
 22 نا ےب ےک واش ہد ۵ ء۲د نر اکا ےس ےنرک

 ۱م تر ےہاتدرکای زم لالا ۔۸۶

 ۶ء0 ء۱٥۷۸ ہود ار اش ان اک اف.
 ۱۹ حر ےب نایفاماکادخ ہد - یلیرانفا کرب وف انا وک

 722 227 ء۷۴ 2

 ےہ د فوخاک الفا ےہ ےک ۳٠ ےس ںی الا اح ےہ اکن ا
 ٣٣۰ | فدا ئ) ۔۲۸۰ ۔۹١۲ ایچ ئر
 ایدم نیمابضسر تک تن ےس 2ھ ئ۳

 ٠۹ ٣ر ںیہےت اج ۔۵۰۱۰۵۰۰۱۸۵۸ جر

 نواب ےاال: تلے لقہور_ لکم ناز ےک ناد بیک ج

 ا رے ارے ںی فرم سی
 رزاماج امان نام وک ان انا وو ۔ ےہ .۵۹۱ ۱)ا: ےہ 20

 2020ا لا ایر اد اک اص ےک رد لا...
 الا تیازعر ٹن ںؤالڈر ۔- 2۷ :ا۵۳۶٢٤ر ۳۳

 .۵۰م ؛لرا تر, ۓعاّہام “۳۔۹

 ےنال نام ایپ تمئایغکی داود... گل ضر روکے ملی

 “۸ 2 2 ۳2 مس مر ںی

 -7 ایروا ےن اتا ؛با شا تی ںی یو-07 ںی

 - ںیہ ماک لاطتس یسک امر

 ان03 161+60
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 .2۰۳ ۷۲ لا ٗئ)

 لوح نان کی ارکان الکجن
 ۔۰

 ٰلواتر, ہال ا یے و الھک وو
 8 7 ۔۹
 نل امب ےک ما ےلاو نکی لونخف
 ٠ ء٣ م2 ا ای

 ای ا تاد 200 او تنا ٣۵

 .ھ٭٭ لا تر: کو ےس
 اڑکاق ا 20 ایوان یاب ںی

 ۔۵ ۷۳ ,لوار

 “پھ ٣
 و ء۳ لدا سر مو زماک

 سلام زآرکم السر ترفحود
 ۴۱٣یا ے انکل سی

 کوک ںوئاس ےنیااک نیاھن
 .۵۵ لان انکا ا ٹا
 ئ7 2770

 1۵۰ ء۹/مد )ھے
 ؛ٰلدا تر ںیم قربرررک لاج کا ےک

 ۔۷
 ۱ عر ےس انکم زعاک ناک ا تن

 ء۵۰۲۷ ۔ا)

 ای ہونا اکو اما اج ایا اک اش تر تک تے

 ہدامآرزکوکن اض ط سلناطٹ ۔..

 .۲۹۹ را )۔ناھکد انب اک ا ۔۔-
 تہب ےب ےک کنت مایقوک ما
 ترک نوا ےک تاج اک

 2 1 ٢
0 2 ۰۷ 

 ۔۵ ء۲۸۰۲ .۱۲۹۰۱۷ (ئار
 ۔۱۷۷+ہ۷ٌٗ

۷ 

 ء۰٠۰۰ (نك6) 2

 ۰۰ / مقا ےن
 ےۓاض اچ اناڑل ےس ینا وک ید ود سس

 د۲۳ (مرر حر

 ام السر ںوراک درہ ےئیا ناکہ
 ء۷۵ مات )  ےج

 ںونگروا لت
 ۴۳۹۔۹۷۵ تر ےہ تیر سام

 لال اک ناطے ےک ںاضاسریم ...
 ۔۵۴  لواجر

 ۔ ےن اض فو کس۔.

 ۳۲۹۱کر ۳۶۱۷۳۷ ۱۷۰ زار

 " سجسیبروُو تک

۷۷۸۶۲۳7 
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 -۱۹۱۴ ۃ6 )ا کد گہ یک ا
 ے تان اکر تب ہتن انرکا یس

 ٣۵۳. ,ٰلرا جر

 رال/فانالد رکنی اک لاگ

 ۔۵۷۵۔۵۲۲ (۴ ات )

 اب فااماکن لاو رک ریپ سا.
 ء٠۰۱۷

 اَن نلاطیش زور ےک تما ست

 ۴٤ ا( ایر اگے دین بن

 ھو اکی الو تیں دان لدو
 نکل اکا ا ات اضلا ںی تیر...

 2۳۸(ایک ر اکے انت
 رہ ےک ناروا نیئایشن ای تی...

 ۓگدربااع ےالج لاگنانا

 ء۵۳۴۹ ۔۵۳۸ (مای2)

 ار لصارد الاو ےمر کار یک ا.
 ےہایڑکت رابع یک ا ےن ایپ ےک

 ۷4 ۰۲٦۱٢۷۳

 (لدا جر مدوخماکے اب دوم
 ۔۳۹ہ

 اڑ مکا دخ یے یک اوز
 ٠۵۷ ۱۴۱۳ ۵د جر , ےہ
 نس لابرەاکرامزدز ےک -

 ء۱۲۰۹ ؛م یت اراک ا

 ایا ںی تفآےس نی نیلادفص
 2 نس د 72 زود ےل ےک ناروا

 ٰ .۵۸۰ (لرا٤ٗر

 مس ضش رےہ یک
 ےک کنت قزدا ہاگراب دودھ ..

 ۔۵۷۷ ( مد جر ےنصلر یا

 تاایا ےک تان کوکا اپ ناسا
 ء۰٠۵۰ ۱۳۷۔۳ مدح رد

 ء٣۳ ء۲۹ ۔۸
 رگمال پاک اےس نانا ںیڈھحفجر

 ء۰ ۱۳ (غح تر. عام ےک ادا

 ۔ے

 +ۂراہںیٹکوعد نے روز ےک ائ

۲۹ 

 انا اےس رک وف امت کا ما
 ۷((د یز ےفاابوہ تو ےس تلف

 7َ 2ر -

 0 گا تو

 ء۲ (مم تر ےہ
5 ۶ . 

 ء۶۵ میت اپ یکن اطیش 0

 90 اکر پے ۱ ط ینا. ۵ن

 ۸۰۸ جی تر .ےاا+ربہنلاکر

۸۷۷۸. 



٢۸ 

 ۱ ادرک اد وانا ےک یب
 نںؤاطض ںیم نیم ےن رام ک نام. ھ۸۲۷٠ مد اتر را در صغدونےک اگ
 ضغكور یز اکے ت اکرام اندر یچیس ا ا ںی ترزفادد.

 مم۳ ۔م۸آ (م|ا ۔اگے کرم زنگ ا “خ٠ رر
 ےس ںی لو اکددد رم ناطیخ ُ ۔۸۲

 ے٤ مر یراب اک ود ریپ ےک یاد ااک ایسا تک

 1 ےگ ہں ارکان ہدایز ے با ا ک 09 ((وداتر ےب متن تپ

 ھ0۶" 717 ےک نک ںیزاربہضل ص١ -
 "۔۵۷۱ مرر تلک ند لوک رف اک ۓطومکروا
 ے مت! الخ ناپ ت فض اکھٹاھھن -- - ءء۸ (م۶ رد ےہ ایان

 ء۷ ستر اناج اکر ےیل 2 مدن
 آ ء۹ مانا (مااا ۔۰٣4۳۰ .۵41 ([مد۷ائا ۳م

 دار ای درکال ڈای رکویپاکن اطیت ْت ۔۳۷۵ ۔۰٥٢٢) ۸
 ۶۴ت طے رد ےک ا گو.

 لا ےک ےک یب ےس بیخ ےک سا تح م۵4 220
 بہر ےئہ اج تام ہا ےس مک سو و

 ھ۴۱ مت. م۹ اکا ےک ےترکم لم انک اتجچرم ۔
 ٤۵ئ ٣ ایپ <۳ (مد 5)ا

۷۱۰۲۰۳ 



. 

 یہ اے دیممن سج بوس

 ۔۷۲ (مود2اا عاسدوق... ا مس ند یے ریاپ ےک نا
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 0ت" منی ام
 ۲۲۹ ۔۵۰ام ھ امور ئر: ہقتاک عا

 2۸۱۔۵٢۵ یت

 ء۹۷:

 ء۲۹ كہ مم6 لاک نا اپ

 گانا سیم مقا با ےب ےس تی 5ک

 ۔۳ھ۰۱ ۱> ) تبع
 ٌّ جریلزل اک و وقت اس ےک ت0

 ۲رس ےس رو
 ایسے مامور زد ےک یہاھت یکدوھک-
 ء۵۷ ود غم اک ام

 21 کرب ان یئا بزم یک نا و

 ء۷

 ۵۷ء۵۰ ۴۸م (مد روز ڑاک عن ا ٠

 یا 00202 اکا

 ۔۳ے)لواحر:فِفرت یکن ا
 (عاص لٹا وک

 ۱۳١١۳ ( دائر. ےہ بمانفن
 ھا ء۷۳۱٠ ۹۳ ۸

 ۔٠۵۸- ۵۷٣۔۳۲۷ ء۳۱۸ ۔۷۸

 ء۱۷۹۔ ۷۰۱ (۶ت7)۔۸۰

 (ماات1 414 ء۷۴ ۔۲٣

 ۔ ۱۹۳۰۹۷۰۹۵ ۔۵۰۔۵

 ء مال ۳۷ ۷ <۳ ۹ ۴

 ۷۱٦ء۵۰۰ ء۹

 مضر نم ناجمددا ٹاک پھ.
 ء۳۴۲۴ ۸
 ۳۱۲(لرا٤)۔قنڑژر ےک“ اور پا:

 ۳۷۵ ا مدد ات. ھٹبایک یہ 5
 ۔ ۱



۸۰ 
 ۔٣۳۰ (مد8) ۵۳۵ ۔۹۰ نیا تیہا یک ا ںی مالا...

 ۵ا۷ ٠۷١٥ ء۳۱ ۵| ۷ (ميمهك ۔,٦۷
 ۴ ٤۰. ء۱۲ ے٢ ٠۷۷ ء٣۷۳٦ ۔(4]
 (ءھ+ھ,ھج اگر گ ںیم . 2-۵-4 7۹- ۱مان

 دہ ۔م ۲۸ 0 ٣۳
 ربغکے رسد کلا ہرشام کا ت۷۳ ۵۱ ۵۷ ۸
 بیتاب ے ناضانرکن اک [2ھپھپٰھپیھٹھسپظق ۹۳

 ۔ ۷س یس تر وےہ ء۹۳ ٰلوا٤)
 ۱۳۰ مو تیوااک ا سی تاک ۔.

 ۷٦ مم نیل لیپ ےس کک کسے رک یتا... رب ہ اسے قاتیوداک ایا ٤

 "۷۷ ۷ ٠
 2ھ 0ک ام مر جر تیز ا کن کک

 نک لا 7 ۳۲۔۸
 ۸م ۰+ مضر ندا مینر ٤ٗاَردا تاکرب ا تو

 یک ےس الم ا تفعوک تپ... ۵۹ ۔٥۸ ء۵۶٣٠ منابع. ۵4 ۳ ٣۴
 ۔ نیم یک یب ےح یکے ک ٍ ار ان ےہھتناس ےک ںوراصَیلا ---

 ۷ ھی 6ر . ء۰۸

 "ات دخل خ ورک. لامدیره یکے ا
 ِ ۔م۵۸ ۷اپنے چاک ءء۷

 و سک
 ١ ا ۵ء٦۵٦ ( مد تر اص .٠ ۳۰۱۹۰ ۱۲۷۰۳ (لواب) ۱

 0 2 کا هم 7

 ۸۷۷۲۰۰ہہ ...



 ۲۸ا

 دملاش مم ےک
 ٌ 4 ۰ء

 ےرک دہ کرانا گناکی ھا
 ١۱١- ۱ لبا8۔ ےہ اض ےس

 .۲۵۷۵6).ت ایکن ا

 ہ۱ مر لاش یکی ٹر یکن
 ( میسر لئاضفن یقالخا ےک عا.

 س۷۷ ۳۷٣۵ ء۲۰۷۹ ایس ٭
 ے1

 مکا م لیا یم ہال
 ۔ ۳۔۳ منا روصن اک

 ۔٣

 ِلایاخلا کن ارد ا یکن.
 ا۸ ٦۳-۱ ا۸. مایا

 ۔۳۵ -ك میر ×۳
 مے ۸

 ہ۰ مم, ۶ 1ّ

 ال ماکن رت او آتقادص گنا

 ((كى) ۰۱۷۳ مدد قر, تراغ
 ۔۹٤ ۔۵۵

 ےب ی یر و اکر اب لوقمےک عا ۰ ۸ر َ
 تو

 ۲۲٢- (0د8) تراش یک

 لال ار ِہدیعناهاک ن١ -

 ٦۵ ا۳٣ رنز تراش َٰ

 ملنی لم ڈر لین کے جت تاج وو ..
 - ںیم ممایکے ےتسددقئ اس اک
 : ء١۱١۱ ء۱۰ (میدئ)ر

 2[پ)0 ترس ٹپ

 ۔اًجینرذاک لام اکو ہر ابتم یئالخا
 ممتمم ۲۴۸ ۲۷٥۵۸۸ مرَئر

 ٢۱٢٢۷۷ م۰۶

 نل کازوا از تاصوز ےک نا- ےن

 ۔۵٦ ا م۳“ )مان
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 وکںوٹمنو ےل ںیم اک تردیذع

 “مے ۳۷ مات: ایدرکب وم
0 027 

 ےہ تدوثہ اک تقاوص یک لسی لع

 با ۱ ا یا
 ۳۷۲۰۳۶۵ ۔۲۸۶۷ ات ۵

 ۔۵ ۴٦ ات ۵ کالو انا
 (مانبیترب کت لانایرت کن ا...

 ء۴
 رک لرجگِيں ہت لن طا

 ء٢١ (مدانز رر

 اک تا ےہ ےک تظافح یک نت"

۸۷۷۸. 



۲۲ 

 (ھئء-“2 رر ل (خد جا:
 کک ےۓرکیئاتسکا یم نا مکے زس قل ترا وف امام
 رد ا ےہ ںیہ فح نیم ےیل تے ۴

 کا ضش لو یی تا. اھت نل ںیردز کا اھم...
 ٠ لو اکے اک ود یا اےک ۔٭٣۳ ۵٥۵-۹ مات ۱
 27 ء۴۰ ء۳ رر رت ٰ٘ ھ۳
 نک آج سک کام بلاک ادوا شین یک دب باحنا
 ۔ ۰۷ ۔۹۰ ۰۸۰ ۹ .ھت تر وک ای رباھم۔- ء۹۰ ۸ متن ںیم ےس رک نس وا
 ۲۵۰ ء ۰ ء۵ .۵۰م ۔۵۰۳ ا اتر

 اپ ۔م مکس س۵ )۷ ۷ ےس ںییاعسوب لیکن و اکا ےک
 ہن وک نشو توا نژینوکس جم
 2 اسی ان ایف اک قید باتک۔--- ۰ 72 جر ںی ےب ارخ

 ء۳۱ ٣+
 کر ےس ںویکدوآ اک م سم نو... یک نآرق ےلاد ےنرکم نب
 لا صنم یکن ںویمے_- ٠ یک ںی تر کتا
 شاپ تسرد روا تال ۔۳٥٥۵ ۔۵

 ۳ٗ ۳مر ںیہ تی انر ولیم تریقعامان نا۔۔--
 بدر ما باک تر ۔۵۰م/ ۔ ۵٠۳ میر یت
 دو لوح لوح نی ہرکذناکت زخم کہ اععم
 ٣٣۳۔۵ مر گن ناررا ۓروہ ںہافشید
 ین کد قل زی. نایہ کت اح او ےک ںوشز نل
 ء٤2 ممے رد نر ۶ ۔٥۵رب میت کج

۷/۸]. 



 ےک ںیہ اگ گیند واذز فی

 ممتا نر. ںیم جبر اکی و

۷۵۷ ۲۵۵.۰ 

 ۔-۔۔ےلس
 ۳ اکتدع

 "+۳ گڈ 0ئ
 یلا لیپ یقافاےس سیم
 ء۰ ء۳۹ رر ند ےہ ہ

 اکریلرو) ڑطاک و ٰرصرب یھ"
 ۔مساہس م8 کلا
 روا لودم نالے نو ےند قصص
 ) ہزید اک| ۓ رگ
 20 ۔۵

 ناف کے ےک لیلی زم
 ملز روا فال پس

 ملن۳۰۰(لعا). تک نیرص ںیم

 ُ نشا ےک َُ تک

 ء۷

 ۰ میم 2.اب نیا نا ا كس
 لگ

 .ت_.

۸۳ 

 '۵۲۔ ۴ لا۰ منانا: 0

 ۔ 94۵

 وم 272 |تایکوو

 ٢٢٠٢ :لدات رےہ
 ےک ناد ب تانے ا ا

 ۔۵۸۰ ؛لدا جز یی ےگ
 ےک مانتا کہ لاطم اک لیلا.

 ۔ ہر پت اد ھتڑ ایس ےسوہ کا

 )٥ٗادل؛ ٠١۱
 مل 2

 ۸ تو

 ۔/ 7 ےک ناک 27
 اتاغ

 ۔۳ (ل اجر. قت :

 ء۴۹ ء۲۴۸ ۔۲ما ۔ ۷م الم ٦۷
 ۵۲۸ ۔۹)۵ ء۲۸۲۹ ۷۵۸۵

 ء۵٢٦٦ ۔۵۵۱

 ۲۴۱۰۱۹۳ ؛لدا تر ٠تایح
 ۔٦٦٠۰٦1۸ .۷۳ لداڈراتق .-

 ء٤٢٥۱ ٠۱۵۸ ۔۱۵۰ ء۱۰ ۲

 ۔۲۸۰ ٠٢۸٢ ء۷۲۹۵ ۵
 ء۳ مست ۳۵۹ ۱۳۳۶ ء۰۶



۸٢ 

 ء۴۹ ۷۔۳۸۵ ۴۷۸ ۔1۷

 م1۷۷ ۰۳ ۵
 ۵م ۔۵۰ ۰۔1۹۱

 ٣
 ماقعرد اداس ازج ال با

 ء۱۵۵٠ ء۱۳۲۰ م۳ (لرا تر ایل
 ۴ ے۲۷ ےس عوض ےس پست ا

 ء۴۵۷۰ ۷۷۷ ۷۴۷۰ ۸۶
 ۔۵ہ ۷ ء٣ ٠۰ ءء۸

 ۷۷٦٦۔۵۸8۷ ۔ ۵۳۶۰

 لدا اتر. یرگکتروص ردای : کف...
 "مم ۰۳٣۹ ۲۵۲ ۔ی۳٣ ۵
 ۵۵۸-۵۵۱-۵۲۰ ۔٥ مس ×٭

 ۔۵۸۹ ۔ا۵

 ۸ ۷-۱۳ (لدا تر تر 2
 ۔ ۱۲۸ <ء ۱۲۴ ء۱۲۳۲ ۸ ۷
 ءا ٤ع ء٢٠۱۸ ۱١۸“ ء٣ ۔٣۳

 ۔۱۸۸ ۔(۸۵ ء۱۸۰۸

 ۰۸۰ ٣۴ ٣۔ ۷۰٢۷

 رس مل مم طس مت ے۷۷
 ۷۳ ۔۲۷۵ ۲۷۳ ۔۳۷
 "ە"ھھپ ۳
 ۳۳۲۰۳٣٣ ء۸٣۳۲ “س×۱

 ہار یر
۸۵-۳۸۳۳۷۰۳۶۸۵۲ 

 مد م٣ ٣۳

 ءم ٠۷۵ ٣٣ مکرم ء۳
 ۵۰۷ ءم۹9۲ مجرم الا
 ۵۲٢۷ ۵۱۲۷۸ ۔٥۵ے ھ٦٤
 .۵۵۲۰۵م٣ ۔۵ ۷٣۴ ۔.۸

 ء۵۷۲۸ ۔2 ۵۰ ۸
 ۵۸ہ 3۸| ء۵۰۵۵

 ]ہو و ؛لدا بر .انکل وف ہیک...
 ٠م (لدا عر انرکف اعیند انکا فن
 ءك ء۱۸۱۰/۱4۷۰۱خ۱ ء۱۵ ۔۰

 ء۷۹۰۰۱۲۸۹ ء۲۷۸۸ ء٢٤ ٣<

 ے٣ مر ون ما و ۔ سم ا
 ء۷۸ء۳۵۸ ۶۵۵ ۳۶۷٣

 ء۳۹۰۸۔۳۹۵ْ ء۴۹۳۷ ۳۷۸۷٥۵١

 ء۸۷۰۴
 0۹۱:::۵۔م 4۔۹٦0 ٤4۸
 ء۰۷ ء۵۹۲۷ ۸

7 ۸ 

 )+۸ ٰ؟۹پ۹۹ییپپپی 2
 ء۴٤ ء۱۸ ء۳٣٣۰

 ۔۹۲ ء۸ ء۰ ۳٣:

۷۸۷۸۶۰7 ۱ 



 ۔۳۳۳۳ ۰۱“ ٣۰۷۰۳ ٢۷۳۳۳

 ٣۲۴-۲۳۹-۲۷۱-۲۷۵ ۶۴م

 ۳۰۱۰۲۸ ء ۳

 ء۹۵ .۳۷)| ء۳۴ ٦۔۰

 ٠۲۱۳ ۷۲۷۰٢۷۲۵ ٠م

 مم م۹ ۷۵۹ م۸
 ا۵:٥۵ث۔۵۳۴۷۸ ۔۵۲ہ ,۸ہ

 ء۵۷۰۵ ۵۸ ۔۵۲٥۲ ۔۸

 ء۵۸۳ ء۸

 ا5ی اش زاپ رات: تک
 ء۱۹2۵ ء۱۹ م ء۱۲ ء۰۵ ۔٢٠

 ء۰۰ مم۸ ء۳۵۵۸ ء۰

 ۔۲٣۵۵۲ .۔۸

 لا راگ دمد لو زانراک
 م۲۹ م1 م۷ س2۷ ۔ سن شب ء۲

 ۔۵۷۸

 ۔ ۷٦) ء۱۳ ۴٣۰/ل زا ت)تملعح--

 ۲۳۳۰۷ ء۸۳ ء۸

 م۲۸ ۰۲۸۰۰۲۷۱ ء۹

 ۳۷ <۳ ست سز یم سم

 ۔م مے ۸۳٣

 م۷۹۸ ۔ملالھ ٠م سا۷ “ما

 ۵۲۰۔0۵۲ -۵۲۸ ۔۸

۵ 

 ء۵۸۸م

 ءاھچ ٠۰ ۱لدا رر یم : ارم.
 ۔۲۹۸٢ ۔٢۷ك۱۔۷۳۸۔۵۔۸۲

 ۳٣٢۳ ۔ ٣ م۸ ۳۱۹ ےس

 ء۵ا 6.٥ : ۰(٤ ء۳۸

 ر٣۳٣ ء۱۸۸ ء۰۵ (لذآ جر عباو

 ۔م ۸۳ ك٣م ء۷۷۵۳ ء۷۰۰۵

7 - 

 :۸۵۰۲كم۸ ٠.۲٢۲٢٣ ء۱۸۵ ٥٢.

 ۲۹۲ .م٣۔.۰كك۸۵ ء۳۷
 ۔۵ء۵ +۷۰٤

 ۔۸۵ ال 0ق

۲ 

 ء۱۹۲۴ ۰۱۱۸ (لدا تر .گلام --.-

 ۔۲۸ھ2۷۰۲۷۸۹ .۷٢كم۳ ۷۲

 م۲۹ ۰ملی “مم درس ہم
 :۵۲۷ ۔مك۷ ٠۴4۹“ ھ۶۸

 ۴۵ ۰۹۳ :لرا جر. لنوایدامس .
۳۸۰۹ 

 ۰۱۷۷ لدار.دؤاز --
 ءالاو ےل ٹاس ےہ

 ا ٣۰۸ ۔۱۵۸(لوداج

 (لباثر.لاش 2 مینر بد



4 
 )0ؤ

 ۔۵٢۲۰٢ ٣۔٢كم٣٣ ۔۲۳۱ ۔۱۹س

 :۵ہے ا۵۰۵ ۔٢ء۹
 2ْ رے

 ۓ لوروزگیرو ۱ص اقل یھ.

 ۹ :۱۹۳ (لوا8) گا
 ۔۸

 ء۰ا ۰٢۰۷ (یدا ب). ان ےہ

 ےہ یم
 لات یئایرکٗولع ا2 ےس

 ۔۵۷۰ و۸2

 لات جلال: تاج اکں یف ما
 . ۵۲۳۰۰ ۔ م۳ لو عر
 ۔۵۱
 امت ان یی اک یورو ےک سنا مج 2 طظ ' ے 07

 ءء۷
 ؛لدا اب ر۔الاو ۓالجر وا ےنرام-..

 ۔۵ ہں ٣۵۳۔۵۳۷۶ ۰٤٥

 ء۵۸۸۲ ۔۰٠

 . گپ ےس مل الاو ےنرکف اسلا.
 .۵ے۷ ۳۰۰ (۱لئا)

 ” ۳۹۵ لراتر تم تنباکع_
/ 

 مزانز گر ٥

 اض
 ۱۲۷د حر .تق ےکامد ا

/۶ً"۰َ 

..۹٦۷ 

 رو ۵.٠۷ ماما ۹

  ۲۲ ١

 ۷×٠٠ ماما ارض تقاق۔۔

 ء۵
 (۶٤ھ درد در درد یھب

 دی۶ جت
 : ت عر اترا تاڑا ےک کس ۔۔۔--

 اوم

 ٰ ےک تالاع نوے رہن اکہ اح
 ۔۸٣ ن۳٠ ہت “ید کب
 / ٠ ۔۵4

 برات یاس اک کان
 ٍ وا ء۵

 ڈنب صفات سام ایما.
 ماس ام ۵-۷ تر یک

 ۔ لو لب تالاع ن/ن اونؤ تب --.-
 : ر۶۸ ر0

 ۸۷٣ا ضک .
 "ھٗل "٤

 ا م۳۹ ۱7ر
 ھئ"۷5(۷"۷۶؛<

 مت ر الوھک1زادرد اک ےنڑنا
۶۷۶ ۰ 



 یاورات 2ھ"

 ۲ ت۷ مس
 لاس انا ہلاک وک ما.

 م۵ انس مت ۔اھت لشلاک
 ال س ںؤباملس ےن لا قوم نیا...

4+ 0 
 ۵م اتر ءایا و لرذ اکی اماک
 ٦ ء۵۷۷۷

 مل اک ن انب قوم یھ ۔۔-

 ۔٥۵۔ ۵٘ ۷۶ ء١2 ۳۳

 27 ناس 2 میت

 میر ایک درہ اظنم کے سب
 ۔م مم ۷

 مند تیا کا نار تیہ۔-
 ۵٥٠٥۵ م۹

 عاری لو ناوتی تی ے
 20 9ص ہلا رت

 ۔ؤ۷۰۵۵ را6
 ےس فام یک عت شام ید
 2 تر ترا لت امزذ لک
 ء۵4 ۔۷

 فرم کک پاک لا.

 ۲4ي

 ںؤیکس اجایکت کر شوکں گول نا
 دلا کر وت نیم رم کے ہیاع ےک

 مم اھت ایدقاس اک کل
 ۔۵۷ ۵۳ ۔۵۲

 ہیلع تحت ےک تولص کن لو

 مش ید کور فیر ت ےک

 ۵۹۔۵۸ ۔٦

 تابوت ید کرب قوم سارا.
 ۵4-۵۸“ اتر ےن بلا

 لاک میڈ تری اکر افک
 ۔اہد تر کش روک وناملس ڈین
 تم تے ک زم ہد رپ شاد

 ۔۸ 20

 و سس"
 ً اکور وا ںی اسم ورم

 -۔۰

 ےس لا ےل ےہ ےس اجرک مایا.
 باقی ١لا ویر
 ٦۷٢ رپ ض ناز تباو یم

 ےس ںی کا کش یکم
 اکے کاج ریو نالسسڑب

 ےرہنر سدا اگے اج ایں لو

 یکن او ےراگےن7 فار

 س۳ ١۷۸۷۸۶۵۵۲۰:۸۸۰



 00 2 تر .إکے اج
 لاک ایمواظافلا ےک . ٌ

 رم ام ۷( غمِ تاقوخخ
 یا کا نام

 ۔٤۵ ما اھ

 <4 7 جر 0 ۲ -
 ےنتدرکےر ان اک اوآ کی ما. -2٘ .. ۷۸۵ (مد اتر: تا 2

 من یک لا و ےل
 تک اڑ ور ایا اکر سور جم - اکے ید بیل ٍس 7 ہت دن

 ۱۳۷ اکو ند ۷ ا ا لط رر
 ےہ ا َ" رو

 مک ئی فرد عوف ناض ارد (مك) ںیم ےراب ےک اسکا ھچجکت ٍ

 می متن ۔ھ

 "ء۸۰۲۳ ك - تاوزف

 ء۷ (می6ر بادل. ء۷۲ مدت ۔تحاسر ا

 ۳ ٤۹ "٢٢
 کس 1 یا ادخ فدک کرا ہک ما. 02۵

 'ھ ۵٥۵ “ 

۲۸۸ 

 ۹۸ممم جر تک وصف.
 8۹29۷ ٣۳۲ (غ۶ ا

 ۔۸۳٣۳ .۳۸۲۰۲ ۶۳

 ١ ارے ون وا
 ء1۷ ال ضا
2 77 "' 

 ء۸ ( ۷)۸ ےیل ن اض



 ا
. 

2 

 ء۵۰4۰ ۔۵۰۷ (مرز ء٥۰۵6
 2 0 2 سا ۰ 2 ٠“

 جات ےک ےنرکر اتا ہدیقع لا _ ںرُ م۷ ناالاو ےک رم

 ۔٢۲۸ (مود٥َز فکر ستی انک

 بالا ےنرکا اکو اکا ا ۶و ار وہ ارگ جو یک اوج

 م٣ نیست ےہ دار گاڈ ےس
 ]۳۷ ۷ ۶ص

 ن۳۳

 ے7 ںیڑرکےس ےلاد ےک رکھ

 ۔۹ مدار

 ےبارمزرو اک یر اگ ثا اؤقآ۔۔۔-

27 ۰ :- 

 ملن اکے ر ںیڑن تا ٹوک
 ء۴۸ ۔٣۳۶۵۴۶ َ بب.

 ء۵۸۹۹ ۔۵ ار ء۵۷

 تلالضب ابا

 جا ا تر دبكقئا۔-۔۔-

 ٠۳۷۰۶ ۔۳۵۱۔۳۰۳ ۔۲ہ۸۸ ۹۰+

 مے سم ے۹
 ھ 0+ ۳

 ۳۵۰۵۹ ے1

 “ز۵ مدار اناج لوھرکر لا.
 کن یا ترکی کافر کلا
 ۲٢ (میمً)۔ انلل رتن اہ

 انی ل ئاڈ ےس ید باور ویک لا.

۳۲۱۳۵۳ 

 بان لایا یکم کل ایپ

 اکل ائے یاب یی گریز وکی رض
 7 ء۷۴۷۱ ور اتر وہا باص 8

 پکا ےس ہہو اک ال واداماک ٹن ٰ
 ۔۵ ۳٣ (میر حر الہ کر او ئوک
 ء۷۷۰ ء۱۹ ۶۴

 ہلا ءایکرکے ک٥ اف رک وت
 ئ2

 ۔۳۷۸ ۹۳ (مورعز

 -انٹنک اک لاک وصی یر
 : م۸4 1 دار 1

 خد امر لانے س تال یکاذخ



۲ 

 ۴۳۷۔۹ ۔ہ

 هو ار انا رازی وو ید اکادف
 ۵۲۸/۸۷ت : لامتماطلح اک
 لون مےس تام دہ کد اھ.

 ۴۰ (" 7ٔ ک

 انار یک ناک ناک چک
 ء۷ کس

 یارو ا اوم ے مہ ےئد ے اد
 - نیلم ماکےس لن لو تاک

 ۔ی ملا ۷ھ ×۲س “۸۰ (ك

 ۔۵ہ۔م۵ھے. ا

 ۔۳۶۲٦ ۔۹
 ا زانروا را ن اڑا

 ا د6 امن بت دخن ےس قلاقح

 ۔۹۲۰۰ ٣۲

 قر اند بیرذوک یس ا.
 ۔۸

 " رر ےک

 ۳ے ز ے۷۴ ام مر

 ۔۵۳۷ہ ۰۰ ء۳ “۸

 ٠ نر جر ٹررفرد اربن
 ۵۳۳۶ ے۹ ۸ ے۳ ۰۵

 ء۵۴

۷۱۰۰۳ 

 وک ںلورسود ےس ےک اما تا

 22۵و کر کالا یک [08027

 ۵۳۹۰۴ ن٤ا اكر

 ۔۰

 ایس ےنرس ںی ےلایم ےک ند ت7
 ۔۷ خیر حر امن

 عر ا] 7 ائ

 ۔-4

 ا اکبر ےس اند تا ایر اب
 27 ۔ااجد رکا ںی یاد

 ۳ئ ٦
 ۰۷۱۹٢۷۰۔۵۰۹

 خدا اوہ جدلخ

 0۳ لو اپ
 27 21 ۲ ےہ وہ یب ۱

 _تالع یکے نر بوم
 ۳۷۴۔۵ (مال

  تنادد یز تسامرہکل ایپ
 بد یک ٹد ےس ےنرکر ایا
 غور .ے یاعو دانہ

 07 تن

 تک ک۸( 2 ایک عر



۲٢ 

 تڑرد یاس یو فور"
 ء٢۵۰۰ ((ود جر را اکے لک

 روا اسوہ سیم ٹکا لایض

 ٠٣۲ (نداجر انس ںی لایب
 ۔ے۵ مع اس ھم م۔ا ۔ مے

 ۔۲٣|

 ۔۹۰ (میدا

 دو اب ےک ےنھکر لاک یا تاب
 م۴ اکا یر تک تام ار

 ء۱٥ ا

 ۔انرکن ایدای لیع ںیم عوام ےک دن
 ء۱۹۲ (داتا

 ۔نایب اج اکت لال ب ایسا...
 ۔۳۷| ء۲۱۸۸ ء۸۸ مار

 ۔۷م ۶ ٦۰۵. ۔م ے ء۹
 ء٢۳۱۲ ۔۱۸ ۱4( مت )

 ۔۱۳۹ ء4۸ 44۹

 ۔۰۷٥ ء۱۲۸۹ ۷۲
 ۲۵۹۔۲۵۲ ۔س۷٣ 4۔۵٣۲,

 >۷4٢ ۷۵ ۔۷2۳ ۔۷۸

 ا۸ ۳۔۷۸ ]<۷ ۸۰ ۵۸

 ۔مم لا ۷م ء2)۵ڑج

 ۔ ۵ن۳ ء۷۸ مل ۔ ۷۵۳ ۔۷۵۷

 ۵ا۳۳ ۔۵۲۷م ۔۵۲۳ ۔۵۱۷

 ۔۷۲٦ ۔٦۷٦ ۔ ۷ ٦۷۵۰

 6 ے۵۷ ۔ ء۵٤ ۔-٦۷۷ م

 ء۲۸ ان ۵٣۔٣٢٠٢ ء۸

 ء۱۹م ء١٤١۱ ء۳۴ ۲

 ان مو ۔س×۷ ای۷۰۷ ۵

 انٹ۷: ۲۷۴ ام س۷۲ ×× یس
 ء۷۸ ء۳ )) ۹۰ ۸

 ےک اک می وسپ اس را
 رم کالم < مما اھم ۷ٹ ء۶۴

 ۔ك۵۱ م٣۳۱ ۔ك ۲۸ا۸۷

 ء۲۷۷۹ ا0۷۰ ۔م ك۷ .۷

 ھ۰۷ م44 کمال ۷4

 ات ے2 ٢٣۔۱٢۵ ۔ ۵۱۵ ۔

 ۔ 4۷ ۵۔۵۷ مم ۔۵۳۸
 ء۵ء۷۰۵۷ . ۵۷| ۵ دہ

۵۸۷-۸۰ ۶۰+۵۹۰۹ 

 ء٢۷ ۔۰۸٦ '۔۷۔۷٦۷ ]٦٦.

 ٠۰۱ ء۵۳ شش جنر 0۸

 ء١١۱۸ ۱٣۵ ۔۱۵۲ ۔۵

 ءاگے م۴ ء۷ م ۷ےس۷ ۳۷۰ ل۲س

 ء۲۹۰ ء۰۲۸۰]۲۸ 2۵

۷۸۷۷۷۶۵3۲” 



٥۹۲ 

 رم +مکء ۳۵۵ ء۷٣۳۱ ۵

 ء2
 ماہ ند ںیہ ےیک ات

 ء۰ ۷٢
 اٹ ںیم یارو وکیل ےک لا...

 ۹ ۰۸۸ ا یی

 ۔ھ۵۳۸۰۔۵۱۳ ۵۱۲۷م
 ء۶۹

 جج ران ےس تاب گولے یک دا

 ً ا

 اڑ یم یک ھ٣
 ( مرا ج ر۔بلطاک  د

 ء۵2۸۹ ۷٣۳۱
 رپ تان کرکے اتنا شلا۔

 مَن رت لات ناکرو اے
 :ٴ رے ۰ ۷

 مغربی اک ںی ات
 ء۳۰۹۷
 ےک نام ںولد ےک تال یبا

2000 
 7 ٣۳٣ ۲۸ امر

 ردا تد اعروا روس طس اک
 کا ناس آو یڈزروا تاب

 نظام

 ایک ا: ںیمدامضممےس ےسرسود
 ںیراسم یگ ارب ردا

 ۵۰٣ء۷۸۱( کر

 ت7 ً
 لا یا ںیم اند ےک ےک 2/1 -

 ء٣۰ (م۳ ئ )ےہ
 ن6 ناز لرسروااض--

 تے ٹک ےن ےک
 تلک خا ہری وک ایم
 ۵۵۳ .۲ پتر ےہ

 یارک اتنا انھکب خد اب.
 ۳۲۲ ۰۲۲۱ /م اترے

 اتم ترا ےہ اپ ریل.
 یم تلزض ےااپےک ردا

 ۔٢
 <ے قت و لم تی ھر"
 "۳ مر

 ء۸۶۱٣ رام مایاک تل ف2
 ےک او ےن ال نار آو...

 " ھ ھ ھ 77
0 ۶ ۷ 
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 مہ وج ایک ت..ک
 لاورو اے ایٹ ےلییس ےس لا 1

 ےس ات مال جل ےک ےن ہک
 ۔۸۸ - (۳ شر

 2 ۔۹

 2 ئ۳

 ۔ ےاتاج بوتے ایش لا

٠ 

 222 2 ا ْ

 تی
 (لدات). اتفاق اکی ا ۔--

 ۔4٤

 اک تارا ے يور ےک کد.

 -۱۹۷؛لدا نر تر ار
 اے ےک ےنال اک ایشیا.

 لا نر ےہ کرد نم ینا ےس
 "کک “7٤4

 پا 770

" 

 تالا ارد کلا فرص

 ۔(۷٦ تر

 رظاک ارب سک
 ۔۹ پت رم ایک
 ۔م م۰

 یتییب ےس اس ان تروا تہ اف

 مت تک ناضا ےن دب
 ۔۳٦۱ انزوب مشس نر

 ایچ تر ےہ نم تاک اگ
 ۔۹۵

 رانا اکانلاانرکنکےس تفلم ..-
 ۔۸۱( اتر

 ارب یا ٌ

 ٠٣٣٣ ,لوا کر ےہ عل اما عام

 اتر ےک ڑل سیمہاز اک سا...

 ۔س رم

 تر
 ۱۸۹ لو ااً انلکنرکے سرکش اک 1بال".

۷۸۷۷۶۷3۲۰۱٥ 



2۷ 

 2 جررقل ےک تہاشا و
 ء۹ “0۸ي

 تک ترمروا تام _-

 2ئ ٦

 ھ +۲ ٴ ار
 ۱٠١ ٥٠١| (لدا مت

 ۔٢۱۸ لدا قل ا کف الل.
 ء۴۰ ۔١١١ ,لوا ر۔کگجوزر---
 ۔تاطک ایپ اک سس الم.

“0 
 لدا تر تب یکے الع یٹزاس 2

 ل١١

 ررایرف ترس کد
 ء١١٥۱ ( وا٠ نی
 زن لرز اک ناسرررضوکن الط
 2 ۔١٠۱ نوا تر. ےتاب ابا
 اک لو کیم تروص ک0

 ۸ ۷لوا جر ہطئاسماک
 ےرازگترع بج تروکہقللعم

2 26 
 .ےٗناج لان ٹواکر ےل ےک اکا

 ں۳٣

 ۔؛ (لڈا جر

 ےن قادط بق ےن ا ای

 ۱۸۱ (لدا٤) تل
 (لدارےر اک ها یخ کا [ْھ۵0830ذؤة

 ۔قارط
 ار تر

 ٦٦٠۸ |2۔۲٢۱۔

 تزعح ار یاد تک
 ۔ایگا یکم کے س ما ایل کوم
 ۲۷ء۴ بر

 ( مسا ےہ
  رم تر ء۰۲

 نانا اھت اک یا یت...
 ہ۳

 ۔اواکے ند نایذوکن اما.
 الا 02

 جاو ترام
 ۱۲۹ (لئا تر ہتماناک کی

۲ ' ''" 
 ۵ / لا تر

 ات سس



 0ھ

 ٣۵۵- ۔٣۳۱ (لوا )رش روا نیلم قلحتیکس شی تلاع

 ۔٢۷ك۸ ۔۳۷ ۔۷۵٥ ؛لدا).قلرظاک و

 ۶پ ٰ ۶ ۰ً'ُ'"ُ ۵

 ۔ نیا لان لن
 2 اک

 ۔ مکہ سز ۷۸۳ ء۸۲
 ء۔۵۸۸ ۔ ۵۸۷ ءء۹ 2۵

 ام ۹ ۸
 ۔٤۵۶

 کے س ظن یہ اص یک
 ء٦٦ ٠لا ت)۔ے دا

 تلور ےس تراع ماس.
 نا6ر بنک اہ ہال تاو
 ۔-۴

 ئی ت5
 7صیھت ا ےس رہ سس ےس ےہ ےک

 ۰۱۲۲ (لبإٗئر
 خس تر ےہ انٹر تقی.

 ٢۲۳ك (ماات) ۔۷۷۰

 ۸۳( )ہا 2 مم.
 ء۷۱۰٦ ۹

 رام آو ند سد ےساز کر لا
 ۵٣۰ ان۹۸ ایپ نے امام

 کک ا
 ۳۵۹ ۔۱۳۸ ۔4۹ا۔۸۹ ۔۸۸ ۔۵

 م۴۸ ۔ ۷۳۷ مل ۔ ۳غ ۷۵

 ۔۵ 4 ۔

 پان زر کن ران دق واال...
 لالا ۳۷۷۔۲۸۸ ار اترے یا ایر

 ( مدد ن):ےج لانا تنا
 ھ۱ (مس اتر ۶ئ

 ۔ ےب انک یی ناک دو5

 : ء۳۵ اك۵ )

 ۔ ےب را لوک ویک شان

 ء۵۳۰۷ ۳ ب ے ا |۳ ۵ ((عدات

۷۷۸۲۰۱۸۰۴۳ 
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 مایا ۔ح ات
 مم د۵۵ ۶7 ۔۵٠

 ۔۵۸۵ ۰ 2۵ ٣ٗ
07 

 انایزرو فل ذاق اف تا
 اظ ےارزلہاباذا

 ء۷۲
 تا ےس نان

 ا مر کرے ملعازرکراکا ےس ےن ال
71 

"۶+۹ ۳ 
 ٢٢ ر7 ےب انکا

 ْ+)"0""""د تل
 ےہ ےب ظر کان پاک ادا
 ۲۶۰ ء۹ ت

 ۵ رےہ رک یک رخ
 ء۷۳
 اور ید کرو ام.

 ۔۳۷۸
+  ٗ - ۳ 

 ۷۸۱ ما نر ےہ مظانانن
 ےک نادرا ا قالھاک ںورس وے
 انک ن تار اکر مانے یر
 2 ےن

 ےک رت

 1.0 ۲۵۹( لوا6)
 ماس نر ںی نکل نو ا

 حر م۰٣٣ ۴۳۲۱۶۶-۳۶۰
 ُآ ٌ : ۔ ٤

 ٍ ںی لان لو ےن اک اکا. ٴ
 ء۰ ۷ک

 زالنکر ہت ف اف ےک ےک تقیقحعم
 مات ) 0 ٦

 تک ۳
 مت تم

 ء۴۳۸۱( .ںیڑ ماس او
 سیف لا مےک نوفاکے کر نلاوپ ۔
 مم لاک 26 غاظند رکن

 تاآزوإ ےلاو ےک الل ناک دلا.
 رر سا رے 2 یا

 ۹۱ -۵۲۹لدا تر ںی اف

 ء2۱ ۰۱[۰ (٠۳۰ ٦۳- م2راحز

 ٠۱٢ (غخم )۰۲۸ ٣۲

 ء۳۱ را نر ء1۹۷٦ ء٦۷

 ایر ںی تباہ نںوماطنلا ۔..

 ےل ]7 9۔9

 ےس 7 ِ

 چرچ دمے

 ےہ نی ےہ

" 
 ا

 ا



 ر٤ازلق(  ۲٤۷٢۔۸۱ ۸۵.۱

 ۔۰۷٦'( مرا ات ء۷۳۳۴ ۱

 رےہ تمل یکدم ںولاطم
 ۔س٣) ۔س۶

 اس مر ھجےس تگ ہما لاظ وا

 ۔ے ںیہ الخ ےیل ےک علاردا
 ٠۳۹۲ (میف ج)۔۰ لدا ٤ر

 ۔۸۱٣ ۷ایک. ۱۳۷( نر

 ۔ ء۷۲

 نیٹ اگددمد ید لوکاک لو

 ۸٠س راز ےہ
 ےلاو ےکر پن ا تاب...

 ۔۵۲۹ ,لوا جر. اف
 تسصیرسگا نالی وکلا. .

 ٠ اس تن سب ال او ےس
 ۔۵۳۹ ۸ ام ایان

 )"۶ھ ھ
 ۔۸ ۔۳)(۸۱۰۸۰)ك): 714

 ۔۵۸ ۰۰۷۷۴۱۷

 ء۹ (ملایب ن2ا

 ےر گن ۵ک لی اوس ےک گلا.
 ۹ ۷تر و لال نےل از

 ینکداکے ندہم کلر ںیم ئادف

 ۲۰و ے

 ۱۵۵/٢ ات. یو ملاپ او ےک

 ےئنال زن ناک ار توکد یک ںولوسر_ ..

 ء۱۹۱۲ء (دئر منے و
 ء۹ ا

 روک تیاکم ین ارب نی کال
 1( اک سج اے او ےن

7/٤ 
 +ماطےلاو ےس ب٤ا

 ۔ےءے۵2۱ ء۷۴

 ھصئ7 227
 ۷۰۷۔۲۵ (مھ2دات): ےہ

 مانے او ےب اکا شاوف
 ر۱۹۷ سر اں

 برش یک لاک گت ای وج
 .۳((۳۳۱د 5ر ےہ ملاظالاو ےک

 و ئی
 ۔1

 ےل رزکباواک وس
 ۸۸۷۸ان رش مل اے لاو نر

 ء۷۷ ۳ج )۱۱

 مادے را لی س۶ 7

 ٠۷۸۷ (میداحر ا

 2099ص71 0ئ٢



 وہ

 ر۷ نس ء۸۱ (مابی ا2 ر۴٣ (مس تر ما
 "مت ۷٣ ۔ه
 ء۷ ََ .2((۳۲ ا" ںیہ افر کمدے تفأ

 کے عا تفح ا2غ ا ےہ یو
 ےل ےئل ےک ولا شک یارو اما ید ےکاف 820

 کر نر ا ایک ناف تک امر ےیل ۃ:ماکےس لنڈ
 _ نار یک ےک ملن. لوکد کتا یتیم. ۷ ر۳۳۱ ۲ عد یی
 ۔م۳ لاج ٣٣/دن اک او ےک

 الباب تر ر کد ام نل لا تل وے 0۸ھ “ 7٦
 تا ران رم ۔۳۲۷ ود تب یو مال
 ےک ت وم تارک تلاح اگ یوم ںی تم ںی لاطنفانم

 راگ لوگو ںوللاظ ںیم تیفآ_ ماظللاو نر تبع راگ ۱ن وا جر ںیم گ : َں ۴۳۷ ماس ۲۳٣
 "0۳م" اک ےن ۳ (م ںیم

 ںیگنکدد او ری کارفۓںولاط --- تام اگ ممے یڈکترذح شو
 ء۵۹ بی حجر ےک 5 +8

 7220 ولا ناف رک رام لا دو ےکاو ےس گل

 ٠٠۸ ٦۰۹. (نإياتر 20
 "ست رہ ےک ےن اج انت ولد ایکن نو اف

 ۱۵۱۰۸۹-۷۸۱ ۔۸۸ ۔۰ یکے لاو ےس وم نم ےس س

 ۸ء۳۵۳ ء۳۱ ۳۳ ۱ ٘ ٰ ء۷۹ (نرت)
 - ۳ ء۳۷۳۷۶٣۲ "۰ ا مس تر یت اظ نو وقت.



۲4 

 : ٤٦ ٣۸ء ۔ا۵۰ ۲٣٣۔ ٠۶٢۶  ۲۸۰ء۲۱۰۸ ۵۳۹

 ء2۵۹3 ۔۱٢ .۳۹ س4۹ ۲٣۷< ے۳۵ ١
 ےنرڈوہہنم ےس یر کول علاج ۔.. ماہی ) ۔۲٥٥ ۔٣۳ ۱
 (غایب )ماما اک وم ال او اتر ھ۸ 200" ١

 ۵۱٣ ۵٥۳ ء۰۳ (ھک خا “۷۰۹ ۱ ۷٦

 مالا اک لاو ےرکر اپ تک" ھم 9< کک
 ۵۱۳۰۵۱۲ ( مار - ]٢۲۔۷۹٦٦ (م۳ جر ےس

 ۷۳۵ ء۱۷ مل راع
 ھا مالاالظ وم تف رت تی جر یے راب ےک نلاھچب

 ۲۷(غدثز ما روا ہطامماک ا ۔ ۳ ۷ (غمت) مم ء۶۳ ۳
 ء۳۹ اھت ملال ۔۳۲۲ (غا۴5 21 ٴ
 ا یکب اذع لدزنرپانلا اپ مم م ۸ ٴ

 ۶۸ ۵۹ ٤٤۰٢٣٣- خ) تالعر دا رضئاکیا - ۱
 ئ9 2٦ تن ۵ك "۳۶2ھئ

 ۱٢۶- (م۰۷۷۹)8 ۳۸ 08 7 0
 ۳۲۹۔۳ مک رر ۲۳ أ١ ١ ۵(( جر گے ای رت

 مل ےہ 2۳ کپ ۱خرا یھی کل فا کت ا...

 ساس ام مت یب ء۵
 ردا ایکران اگ ترنےن ںونئا ۔ . ای الٹ کں ون ےن داع یف

۸0 



 ۔٢٢ مم حرا لاک ل وکر
 اہ ند اض نیب نیزے ںیھکا

 ۲۲ مت ٦ ا

 نام نام

 ۔ا۹۰ ۵۴ ٠م م۷۷
 ٣۰٢۳ ء۸۵ ۰۱۸۲۴ (مكاتر
 م)ص را ج٤
 تم

" 

: 

 ور ویکھ کا. ای اک نی پک.
 ۔ء٢

 اک نار تک ش یم لاک.
۱ ۳ 0“ 

 ای سا ٹترایگ

 ترا مزط ےل "یس
 ۲۷۳۰۱۹۰۳۴۲ (لیا6َ)

 0 مر ۶۵ھ ا
 ۵ مراجر تک ا
 +۰ مست موم ناک ےس

 ۵۴۶۰۴ ء۳۷ سس مر

 ء۲٢۲٢ تک عت
 چ بل اک 2 ترابع گنا تس

 ۵ غم ر.۴۵۷ ۷نا ات)
 ( ماہ تر تمکاطا یا تراع ---

 ء۷۹
 ۔ےاج ٹو تابع اگر لنلا فرح...

 ھ0 ۱ ۱0620
 كس جر ۵۸ ء۹۲ ۱

 تر قل انک یکاقاف

 ء۵2

 .ے تنا و تابع یکت اط ِ
 ۲ - مد لا
 """' ٣
 تک . م۰ حب ںی

 ٥۵ ۰م۵۔

  ڑلا ںیہ تا ںوتفلاو
 ٢ج یر تر تلاط اک ترابک
 ء۳۸ ٤ ء۰۳ ٠۷۲٢ منا

 ء۹۹ ء۳۲
 اکت طف یکن الا تابع لا. ا

 ء۹ (مایب کر ےباماقن

 "ھ" ۳ 1
 ن۷ و یس" 7

 "ثا ء۸۱ غار )ےک تلامہب
  پ ۶ , ٥

۷۷۷۸۶۲۰۰۸ 
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 2021 7٠ا اپر ےہ ا

 ےک کل و وو اوس ےک ۱
 6 ےگ ںوہ خو یر کے لا ٰ

۸ 2 

 تک ۷

 !لوا ترا ر انا اک عل ار

۳۲ 
 ٢

 0 ایچ ےہ اج 7

 ایر توپ ےہ یھب کس ئ نا.
 روا ا ود ۷ک ا ےرآت فاطا

 ۵۸۹۷م مار ےہ ان
 تردکم ےل رے ترضح 2

 انہی لاک دن کی زا 5 ۰ 2
 : ۔۵2ا٤ ۰۸۹۰ ۔ں۵ ٘
 انت اطااتو تورےہ ئی اج

 (لد| ے )ےب ترابع کا
 ء٦7 (مي۸

 ست ٦
 اکر )ید تو کل درا
 مم تر. ےازرکت رابع کا 0ا

 ء1۹( )۰۱۹۰ ۔۹

 ا مللللےوححزم__

 لا فرض ہد ہکں یب ےیل دب ےس
 ٣۱۳ل دا نر ےگ ںیکترابع ایک

 با یہ رب ترایگوااعد

 “ص2 یی
 ۵6تا اقت مع اطا نت رابخ
 ہک

  ٹرھکت وذ کن وک ب املا
 ء٢۲۷۷ لوا جر ٠درکا 2 یا
 بالط بان ن نم ےس تراع کرا.
 ۔م مس ٭(لوا جب دے

 ےہالاف لا فرار ازلت رابع .-
 ۲۸ مت تک سیب لفاف
 طا ا مت یلا زور ےک تما
 کا اگے داورکورہاظماک تلاب نا

 ردا ار ازلتوابخںیئایند ئ7

 ء۷۷ ۔۵ 21

 ےک تداہع اما ل ےک لارڈ تئاطا
 ۲۱۲۹ (ما ار سی کلوشپ ٠

 ما اگت دابع الا ا کلنانا

 “ء۳۸۲۸ ا/یاب)۱۹۰/()د تر ےہ
 لا ا رر 0

 تک 5

 قالساروا تابع کلو ا نین



۴۰۳ ٰ 
 ٘ ۔۵9 ٣۲د اح یرو یک اک تابع

 ٴ ےس و  نم اھم ک تن تے
 -.س لپ یر کا ںیم ء۳۷ ۱
 ٰ ٠ ٍ انب ١
 لئ ےن ہلا یی تذح ۱

 ۔ے )۳ رھا ۔اید ہروسماکے نس ۹ ً 0 تاک
 نا ارد | سیلع اکے ےک یبا لا زد و ایٹ ےھس تر سس ١
 کک .یرایف 2 ۱ ١
 - نفل ا نکلا نا بش ۔2۱۹ ۵۰۸ ریز ۱

 : نون یلاحع انا الا یقدامصوو ھ۸ ترا کیے

 روطعح فاطاکپ اب ےپاےنن رت 0و اے
 2 نا سس اص ۵۹۱ جر رول اک تام نرس
 ۶۶" , 1 سک

 یارک کت اونرد ےس غم 2ل )ا اک
 تزاجاک کل شک اب ےن ا ۔یردی شو ید مالا نرس

 ۵۴۷م 6)ا ان رسک مم رم( تر
 ا ولا یب یا نام ۵۱۳ مِل

 فرشروکن ارب قوم ےک بییاح ےگ. ںیکئافمےک کلا یی وف.
 وو 0 تہ

 نار از تیسح تاطاکان نار ا
 ۰ً ء۰ 22 ےرر یا

 تحت ۵۰و ر7 یو ٥
 ز۸ ملزم تافو تسرودم ای اف یک ا یھ. ١

 اکا اح و انت تی
 ۸۷۰٠۳



 تا ہاشم تو مع

۳ 
 ۔۱ مداح. باطاکی گم. /ناإطووکد ر۔یقالظتبوصن

 میان ےب ایک فوکب اذخ ۶ھهھچ0س
 رم ۔۷۹۵۱ن ا کر تام و ٌ

 ہی کن الم ےل ےک باذع ء0
 ء1۵۰۷ ںی اسد وان

 ۰۷۷۸( لا حر بازوالاد ےن ر اب. 2 ۵ (مدا6 :تما
 زی ےک نر ڑ یو ۔۱

 ۔١۷٢٦ (خد تر. ۲ہ (لراٗتر یی لوصضا ےک یل تام اگ ایر ا

 ء۲۹۸ (مص جز ء۷٥ رےہ کا

 / 7 0 ٔ ٰ ٰ + 
 ۔۵۱ منازل لام ۲ کی اتلتبح

 ۔ ےہ ے ا ےک ںیگول ےک حس نک۔ ً /|باع
 ای: ھ۷ دق "ھ"ت"و"

 <۹ می ۳۷۹ ء۸
 ۔۷۸۷م ۲۸۷ ء۲۷۰۵ ۰۲۷۸۰۰۱

 ھ۹ ء۳۵۵۹ +٤
7 َ2 

 ء۷ <۷ مم ء۷
 مود ت) . تراش کی ا بالذخع

 ات: ۰۷ مس یر) -۵۰۹ ۲۹۱
 ۳ك

 مشیر کپ گلا.
 ۔۹۶

 ۔١۔۵ ۱۱۰۹ ء۹ (لواج)
 ۔۱۵۵ ۔۱۳۹۰۱۳۷۲ ۔ ر۳۵۔ء۰۲

 -۔ ٢٣٣ | ء۷۳۷۔۲ ۳۳۔۷۱
 ۔۳۶۰ ء۲۸۰۸ ء۲۷۰۷ ۵۹

 ء۹۱ رکا لم رس ضس رس
 ء۱۹۱۵ ۰

 ۔٢٢۲۷۰ ء۲۱۹٢ ء٢۲ ۹

 ء۹ ۰۰ ۰٢۶

 ء"""۷٤۷
 ۔۵م۹ .ھ۵۸+۳
 ۰۵۸۸ ء۵2 ۰ء۵۷۹ ۔ل٣۲

۸۷۷۸) 



۴۴ 

 ۳٣۴ ٠ ) ء۲۷ ۹۱۵۴ ات 7

 ۸<  ۱٣۷ ۹٥ء۳۹

 ۷٠ |۰۔٦٢١ ٢۰۷ ء۷۵

 ر۳۰۰ ۳ا۹ ء۷۹ ء۸

 ء۵۱ ك۳ ۔٤۶ ۔ ء۳

 ٢۵۷۔۵۱۹ ء۷۷ ۔۷٦
 ٥ م۲۔۵مكم۰ ۸

 ءء۸ ۔۰ ۔٦ ۵2 ۔۷

 ٢۲۔۰٢ ء۰ ۔۹ |6
 ء۲۳۔1۷ك ۔۹ اگ مے ۔۵

 ات ۷۰و ء١١۱۸ ء۵٤١۱ ۔۷٦

 ر۳۰٣ ۷۷۰ ء٢٢ ۹
 ۔۳م۲۵۶ ۔۸۵٢) ء۷۸ ء۷

 ٣ے ۳۹۹ ۷۷۸ ۷٣۳
 ۔م۰٦ ۵۳ ۔۲۴ ۳۴

 ۔۵۰۳ ۔۵..ام۷ ۹ ء۸
 ۔۵۲۵ ۔د ٣۳۔۷ ۲۴
 "٦۸۔۵۵۰ ء۸ ۹
 ۔ہ س۳ ۔٢٦ ۔۵۸۳ ۸۱
 ۔۵ ٣-ك8ر۔١٣٦ ۔۸۵
 ۷۵ ء۷ك۰۱۹۷ ۳۲
 ءمم ۳۵۹ ۳۵۵ ۶۷

 2+ مس م٢۷

 ء۲۹۱٥ ۔٢۲۱ ء۱۹ ء۸ ۔۳

 اف
 کرا دت وک یی قر ےکاما
 ء۵ میسر لم ںیم

 کیے ا :
 ع۳( ات

 ںیہ دبے ےس ےک یا...
 ۔۵۱ ("ء۰"(م(۔۵ٔ ۹(مك) دم

 ء٢٣۳۲ ۔۹

 ںیہن نال نا ارد با اکا
 ۔م سا۰۱ (ماپ )انب
 رک

 (غاچ اتا .لاّمتماد یکے نا
۰ 

 ںی رکا بازو سج

 .ےہ لانررر تبکو و٠ اناج
 ۔۲۹۱ (5 ۶۵۹۲ لان
 ۔ م۳۸ ۳۵۵۰۳۷۶۰۵

 ء۱۳۷ء۱۳۵ ۹ نل

 ء۰٣۳٣ ۲۳۔۰ ۸

 7۳۵۷ ء۳۴۵۵ ۲۸۳۶ 7۷۲
 ۵٠ا ان۵۸ <۵ ٢ ء۶۲
۹ ٘  

۴۳ 

۷۷۸۶۵۰۰۸ 



 ٘ ا

ََ ٍ 

 .4۸۲( لوا تز۔ےہناوایکل زا
 ۔5۴۸۸ ء۷۷۷۶ ء۹ (سان)

 ۵۷۸ ء۹4 ۷۷۱

 ا اوور ور نبلازع ائاکشلا

1202 ۳ 

 (لئابر لیغارت باز 22
 ۔-۔كس٣۰ ۹ ء۵۰

 ء٣٥۱۰ ۔(۵۸۰

 تلتخر وا تلع ان دباذع --

 (غد۶ر۔۵م۸ (لوا ر.ںیتررص
 ۔٦٦ ۔۵۵ ۔۵ ٣۔دن ۔٣ ۸

 0۴۳۰۹۲۰۸۲۰ ۵۳ ے۲
 ۱۹۲۰۰۱۸۷۹ ء۱۸۱۰۵۱

 ۔۷۷۸ <۷۲) ۷٢٢ ء۷
 ۔۳ ۰۔۳۰۹ ۔۰ ۔۷۸۰

 ری ۔ ۳ ۵اس ۔ ۳ ما ام عم سم
 ۔۵۱) ۔۷۸٣۳ ۔ ۵ ۔۵۹

 ۔۵ ۵۔۵۸۳ ۔۵ك

 یکے س آب اذخر ونوف یاد
 ء۲۹ ۰۷۳۔۴۱۰۰ (م۳دایز 4د

 ا۸۹۳۲ ۰۷۱ ٥۵۹ ۔٢

 ۔م۲ ء۸٣۱۳ ۔۷٠۱ ۲

۴ 

 ۔٢٥٢۲ اھ ۲٦۷۹ ء۱۹ ۵۱

 ۳۷۰ ۔۵٣۳ ۔۲٣۳ ء۵۱

 7 ۳کم رسم ۸ھ ملا
 ۵۳۵۶۹ ۔ ۳٣۵۸ ۔٣

 ۲م ۔ك٣۳٣۳  ۔۳ ئ٣ ۔٣ك

 ء۷۹۰۸ .ل٣۳ ۷“ ء۷۱

 ۵۷۷ ۵۶۰۰.۳٣۵. ۔۸

 ء١۲٢۷ ء۷٦۷۰ ٠٠۵ ۔۵

 ۔۱۸۵ ۔۷ ٣ ((كات)

 ر۳۹۱ ٠۷۳۷ امت ۷ م۸۷
 ء۸۲۷٦ ء۱۸۵ ٥۳۹. ۔۸۱

۰۱۹۲۰۰۵۰۷۵۵ 

 ۔ ۷۳۱۔۳۲۱ ۔٢ ٠۳
 ۔۲۹۱۰۲۹۰ ۲٢۷ ۔۵

 ۔۳۷۹ ۔۲۳۷٣ ۔۹٣۳ ۔مس ٣۷

 ۔۷۰) ء۳۷ ۹۳۷ ۔۳ ۸۰ ۳۷۸۸

 ۳|۷ ۔ما ۷ ۔م ۸۸۔۷(

 .۷م۹ ا۷۳۷ ۰ ۱۸

 ۵۷۵ .۵۳ ۷۔۵۳۳ ۔۵۵

 م4 ۔۷ ۸

 ۔۱۰۵ .ءك ا٢2 ۔ ے٠

 رم سس > < سما ۔ اسم اس ا
 ۔۳۵۷ ۔۵

 ن03 161+0



۳ 

 تے اگ اگ وا ڑاتر اس سی یگ نر ںا
 مات .ےہکروھماو ک (ع۳ص ٥6ا ۔م رس

 ٠ ۔ 7٦ ما ۹ ء۸۰ ۔۵ ۴۲ ۔م۱ ۔۵2۲۹ ۔./۸
 0( ۸ می ۰۳۷٣۱67 9 ھ٦۷

 و عالصمار کور بتتجمےس اوم - ۔ ۷٦ ۸< 2۵۳ ٠۳۰
 " ےب ےگ غار ھ۰ غئ
 7 |۳۴۷ حر. ںیم ےک اج عن 2 ۔۹

 8 .۰/2/ی اگلی ۔_- ےج ےکےس با ےک لا.
 82ھ ي ۳ ۲۹ كاع جر ںی
 "0+ ک ۔ ابد تل یک انب مے جیک

 ٠ ۓرپاری 2ک نر ےس مل یلصای ںیڑ ےس

 3۸۳۱۱ مار و سلا ْ
 ھ9 ضس عو

 2 27 نی جلا سا تے س
 م۸ ماس جر ۔۹۹ شش رر

 ے او ےک ےس یا تا آ تو ھ٣٥٦۶

 ار 2 "+30 ۳۲۳ (ٹایپ تلے
 ۔م۱ ۔۵م ۰۵۸۱۰۸۹۶

 ١ لے نند باااط ںیاھد ۔0۷٠

 ا لان رو اکی اخ کون نیو ا ا وجے لیس ےس بالف ےب

 ٘ ۔۵ مہ یکے ک ول بام ےک
 ۱ ت ح تن ۱
 1 ۷ کت تک نار وا نام ت صر

۷۷۸۶۰۰۸ ۱ 



۳ 

 ۔۳۰۵ ۔كصأك

 ەھ0""ء ئ٣
 ,۔2 م۷۸ ء۷۲

1 
 نزلہ ۓد باذع ہازتواخ گلا
 ۔٢۷ ؛لبا تر ۔ے

 اعوان یز یس ا۵و -۔--

 0 دو ئ1

 ان زآیہاب دو ب اذعدو

 ھ۲۷۴ اب تپ تر ۔ے پا الو یر
۳ 

 یب ےب ںوکولےی باطل -.

 ۲۳٢۷۶ ۴ر ء۸۸۸۷( جر

 “۱۴۷ چپر تو یکن و قدر.
 ۔ے رعب ے۳۹ انس

 ںیہنے زس کت خا )ز د ھا

 ۔م۷۷: لدا تر. یب

 ۔۵م (لدائز.ارہ
 ےن سنا ای الی کی ئ یھبےن ںج .

 (لوا چرا ما ھاکب ات کا

 ۔۹۵

 اما اند ےب ےک ںوگول رگ.

 ء۳٣ ؛(2۸ات) ۔ےہ

 ء۰۶ مات د ےہ نک

 ءاوام تر ےہ دامایکےس مو پال ----

 ےہا نا وار شا سنا ٤
 ۔۵۸۰ مر

 ۔ہ٦ ما تمایق نی با 2

۹۱ ۳۲ 
 ما ےہ ےس ےب نت رخ باغ

 ۲۳۳ ۔ یس۶ی “742 ۷

 رفت ے بام اےس نر ےیل باذع اکالامخ

 . تک ںی یھب ناک مد اکو
 (ملاج ن) ۔۵م۵۔۵ ۳۵ (مریر

 ۔۱۹
 ٤ 8ص 7
 (مور جر. جان7 ۱٣۲ ٠۳۳۰

 0 ںیہن اد نفاس
 ۔۷۰٥۵ ۔س۵٣۰۸  رج ج ر

 قالفاےک ےک ےس بال
 .٢٢۲(میرۓر او
 ےک ام قلب ںوازع ید
 0ھ" 1
 ۔ےمك



۸ 
 تا باذع یک ےک نژشئانم' تو

 ۳۵۹۔۳ ۶ ۳٣۷ (رگیاتن) واک
 ۵۷۰۰۴۰۷۹ ءم م۸" ۵
 او رکے ب ےس ینا بسا لع

 ۔ 7 20 کلو اج اد ےہ

 ۵۳۹۷۳ ءء۷ (میدات)

 .۹۱۷ ۸۰ (مای ار
 نوے یر باغ ای صە

 سس مع ےس ںی
 ےتر کال ت اح ئ2 سس

 ۴۰٣۷۹ مما باطمال
 لہازویریر بام اک تم را ] تن

 ۔۷۳ مد تک

 تب

 ام تے 1کر رقم تو
 تمہ ۰۶۲۳

 باذط ید اک ول ب و ص
 طظ اتاجرم ںی مظ اک ای
 ِبالورول ذ )رر 2

 ۔ ںی قاج یدزکال میزان
 ء۵۵ ۔۴۳۰۔ جہ مار

 وا پے اےس برف -

۳ 

 )"سس
 ۱ و

 تر
 اذا یبے کپ ترک
 اڑ ںہ٣ت و ےب ےس باط
 ۔۹۱ مغز

 یر ق 7 یئاب اب آے ا بلا نان
 ۳ ےل 2۷ جگ

 ۳۴ ۹۳ میز
 'ےالدراد بار موق اک ا

 ےرب یس ئے |ےارآ
 ۷م اوج سین توخاک

 اوم اک با خریفا بجے |۔..-
 تا ا قا ےک نک
 مر ںی تاج ےئ درککت خس

: ٣٥ 

 ےک تک انا لپ ےس نب با
 ھر: ے انیس اکں لو ےل

 4۸۔- ٠

+70 +7 
 اگ اکر نازک ولاو ےن دور إ

۵ ×× 202 

۷۷۸۶3۲۳. 



۴ 

 ا باطف یک طول مت ..
 ء۲۳۵۹ ك۷

 "ھھیسھ7ک۳
۳ 

 5۷۳۹ ۱بج :

 ء۳۷ منی باطر داع مت اتا یک

 ء۲۳۰۰۲۳۷ من ) باطن
 .بالع لت ترقاد اندر دواب 2

 ء۸ ء۳۸۳۷ ۱ھ اتر

 ار حج ار

 و
 گنا: تلاعاآن )متی

 (غدا6ر نامہ یالغار وا ںیلیر

 ء۱۹۳ ء۱۹۲-/۱4م۴ ۔|٢٥ ٠۸

 ۔۱٣ میت ۲۳۱ مایا
 تر تک

 0۳۰۸۵۹۔۷۵ہ مد. سم

 ۵۲] ۔۵۳ ۔ ۸۸۳

 ء۷ (غ6ە5 ت ااینطازاہے نا تھ

 ء۳۱۷۷ رات ٤۷ھ ۸۷۸۵

 ۔۱٥۵ای مان الا ےک نا :

 ۔۵۳۷ ۳۴۵ ٣۵_۳۴

 ء۳٢ (مد ج). تدابع طا نا.
 .تاروشلی روا اظاگ ن۷

 ء۵٣۲۷ ۔كم۱٦م (نئ)ر

 زاضا2 تو کد
 ۳٤ ( ما ۔اوہ بگ

 7 کان و ےکاد کن وی ای ا۵۵.

 ۔۱ ۰۷۰ (مید نر ھم نیک

 ٣نمآ ال ناز
 دیا یکن تر 2 ول مو

 . اگر اب ےن نشا
 ۴۳ مشیر

 کب ےل سکے میلی کج.
 اض یی ٢ ےرہزا نیررر ادھر

 ٠۱۹۴۷۰۳۶۰٣۷ (م ایج اتر ےھت
 ات ییا مال کلا ترح

 خا کع
 ںرزاتو کر کرے ےک

 ۷۷غیر لزاف ربا
 5 ۔لك۵

 02-2, ٣٦
 ء۷۷۰۵ (ك5) ا

 ایکن عر ےک ےک ك اب عا.

 ۵ء۷۵۳۵ مر ھت تک ات

ْ 

003161+0۷ 



 ترس و
 ہابیاظ).ےبر لا الو ید

7 
 اما تانلاکی کے ج ےتتام وو ...-

 ۳۳۴۳ ( میچ تر ےب لا
 ٥٥۵.

 2" اکے ت ےتاموو
 ےب یز لا ین لام اک وروبنم
 ۔۵د۳ ۱اب

 و دم لا"
 _ ماوان .ھج ترکی ڈور
 ۵۷ا

 تان اما ا گ وت وو ےس
 ءء۹ مما ےھت ڑب

 ےس ےن ایہ کلک ںی
 ۔ھ٢٤ ٠٣٣ 20 ۔ےھھ
 ۔ ن۲٣ ا۳۰

 ۔ے اجر اکا نک ںوڑود۔

2 "۰ "۸/۳ 
 ےگ اوکب اک یاس برا تا

 ٍ ۳۳۱7 رے رایماےیل ےک

 رس شا ام ےس
2 

۷۰۲۳" 

 ۔۲م (ما ان ھ۵۳
 تہ

 ۴ ما تر .ھت ےہ ر فام
 ۳۰ ء۱

 ےس اس بر ین ےک

 تک ثاقا
 تھ اریتا ےک تالیف تاج

 ء۶ مک ےھت کرام یس
2 ۲ 0 2 

 ۔ من مما قت
 یبا یتیم اج قل نک ً

 ۔۵۷۸۰۵م“ی (م2د عر طط اک
 و۳۰ ما کر
 7 7 اب مع لو یاب رعت
 ٌ ۵۷۸ مک ۸)2۸۷

 ھ۷ ہرنزوک واک نا 7
 7 ام مک 2

 ام یاد اج قرب یا مایا 7
 ۔ت_ ٠

 ٠.ت.ت.تےت- ش٦
 کن نو صا

 مر ھر وم ا صا ات عاق
 ء۷۹ ۷۵۸۵



۳ 

 نرضماک یل یر اوقما ںیم نب لداک نک لعل یی لو.
 کر تلاع یکن وک یی ےس تا

 ۔۳۷۶۸ مما اھ اض ڑی

 ا

 یر ہدنزوکں گلے م مالسس ات

 ہا کب ےس براک ض یکے نک
 ء۷۷4۷ 2 ادا
 کل دب ںیم الا تمام...

 ۔۷ 2د ترتلام

 رر. .ل0 ے7
 ا تی کت زظ یاس

۵۱ 

 بر ماس او بال و ۱ا

 ۔ ۲۰۷۔۲۱۷ (/۵د ڈی ایام سی
 2ے ےک تلور

٦ 
 مس ۲ھ ۷م 2 یش

 ۳۸۵۷ی تر مل ر٭ ۲۹۵ء۳

 2 ء۸

 2 عر چپ فام اکس یل.

 سو ۲"
 ۸٠ع( ء۲۷۰۶ ۷ مد عر

 ء۶۳٣۳ ماتم ۳۸۷این

 ۷۸۷۳ہ

 (ڈدجرے یا ایکن اہ ےب ساگر
 م۷ ۔ میا.

 ۔بلطم اکے میم ناپ ےک یا...

 2 21 (غمدائر
 اک ں وس ذو اڑور ےک تما مم رب مل

 7۷۵س  رے

 ٠م ا ان ےب ےس اھ وک

 بے ےک

 ا٤زرگ۔ ۔تایزط
 رت بسر

 اغداحر الا ناک ا اک و
 ء۹

 اکا ںیم کام کل ئل سا یب.
 : ۔۹ (مراتر

 ےب ےک ریت اکی و تیعلےخ
 ٠٦-۵۹۹۲(غد6ر.ےانراک ےک عا
 (لگالا نا... نی
 ۸۳۹,)لرا٤ر 2ار اک مالسسا یت ٌ

 ۰ تر رگ

 ۔ےت اکرم یتیم اگ ٠
 ۵۷۱ ۔۲۰)۵۷۰۰.۷ك)) (ئ)

 ٣٢۲ (۳)چ ار
 بات ائ کریک



۳ 

 ازالے کتا ےن لا. ۔ود ساعت یارو
۲۴۸/۸۴ 
 نک ام کوک اضا ےس
 ۵۰۷۲۸ ریا ۶

 ید یی دا کا ہد وکناضفا.-
 21 م رو ےس نگ یک یل
 مان سک 7 اتر مرد ا
 ء۱۸ ء٦۷

 یک ےہ سب سیم لئ ناضا
 ٭ ٤

۱ 

 ٣٣۷٣۹۱ مر “ےب لا
 ایپ از ںیہن یی ئاصوکن اضا

 اتم ارد لات اک
 اکا اکر یل تما ےل ول رک
 ۳۹۳۹۱۷ ۷ ترے

 تا َ
 ء٥٤٥٠ 222ھ31

 کرو سا یب ےلاد نک ا ےہ
(6 )۲۳۲ 

 ء۹٠ (مایب حر ےہ یل
 ئلم"٭س "

 ۷٦ ما تل ےل
 کم ںیمےمراب کافر ےک عم ٍ

 |۷۰ ٹاپ ند ےیل انرک
 یک کد لت تم ا یا داد پاب ۔- ۱

 ء٢۷٢٠ ابر ےب بی
 ےں ارد ےہ ا۷ت قیام لئ

 ۳۷۳۷۶۵) ےہ تلامہ نور جت
 ھ27

 ۔۵دح ٠ ما ےئ یم
 نک ناکد اج فن لےک یل.

 ات ت۰ ےاددم اکر ابا ہرن
 ء٣۰ ۰

 71 نںورد سنی ےس ید اھ تم
 طغ اف ہد وک یل
 ء۰۷۰٣ ے7( ماری تل ےھچچ
 ل۳٣: 2۳۲ ۔٠٢٢2م ٣۱۔۹۰ "

 در ےد و۷۰1 ٣ ۔۳۵
 لے یو فر اک نئ عی
 اما اپ تن ےب او لا ےس
۸ 

 اگت مات.
 مشپ ر ایکاید نیکق ولفایس

 ْ ےب ںیننٹیدب ے ڈا

 ان00 1610



1 

)00 ٘ 
 ےک مکے ہے کال ےک ںولوسر 32

 تن مولع یی ے١ مرللقم
 (۲٢ غایت: ےہ برما ی رام

 ںی ےہ اف 2"

 272ھ17 ار ان ہد ےس
 یو 0

 /بیضگر

 کس نم
 مینا ں ارگ نا توا اک ا

 0ئ

 نیلم یکن ا فالخےس ںویقای
 کو یا . یتیم ک نا

 نزالس ےن مد اےک وم

 یل ترا فا

 ایک نا ےس ہوس اےک یل اتفاق
 ۸۲۰۸۱۰۸ ۶6ر

 تام ز ال یے قے ن لو سس

 ۳ من انب ںیم ےس

 نم 3 لو وک نا

 ےہ

7 7 
 عد مرد ےک انا مو مم ٠

۳ 

 ء۲۷ 4۔۷۷۷
 (مالساا تت

 تان پاطضخ درا
 "00َّقآ : ٦

4:1 
۳ 22 

 رم 2۲

 میلسا لک ہار وفعےن پا.

 اکے سرکل ا 2
 ۔۵۳ 5 ۔اقن اید ہروم

 از 1 ہیلع لا لت رضحت

 نام اک ضس ےس ناوکت اہم

 ا یکن ےیل ےک ےس ال

 ء۷4 <۲ ل ے۷ مس
 کو اک کیاکہ عااک ا.

 ردارب یت اب نا ےن ںومکا
 اف کے

 ۷۷۷گ

 دم

 ٣۶ ۔ےک یر او ا

 ہا
 ےہ ٥

 ء۷۱٢۷ مان مانا ےک سج 2
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 دری زم)

 .۔_.-
 ا6د 8ر تدا ےک اس

 ("ء۳ئي)۸ (ئ۵ ۰
 ٤ ۔١٦

 ردا قلع لاک ا ناس ےک |اا.....
 ٣۶۰ مم ا٠ ایپ تر مزا

 م۵۳ )ھم ۔۵٦ ٢

 كا اھ زمر
 ا٠ ((ناوت تام ےک سک ا "1

 ے۱٢ دار: کیم انا
 وم ںیہن ت اےس ین ےک اص لم...

 1 ۱٦۹

 ہللزصلاف وت عاص یو :

2620 

 ۷۱۵۔۸۹۸۸ ء۹۱٤۹
 نار اس ےک نا عاص لاقا۔

 مس رب س یب ےس
 م۳۰۵

 نا ا یکدم ز مد
 تے ٹروآ
 ۔اتلِجال لا ںیم تہ اج بب ےس

 (ٌھ۵۸ .۵ +۷ م2۳د عر
 ۔۵م۰

 سا یت رام اظن اما.
1 0 6 

 ۳۵ ء۱۸۳۰ء ۱۸۰ ءا٤4 ٣

 ار ٣۷ رام ء۱
1۳۳۰۱۳۰۶۹ 

 لاکر لاطم ات لاطا یکر وس سبا. ٍ
 ٣۷۹ لوا تر٠ تپ ء۲۱۶۷

 ٠ لوا ار لیا 2 ےک تعاطا لوسرو 201.3

 مر قوقح ےس سا یتیم روا ےب ںیتکیغ امام وک
 5 میت )ےہ اکر
 ۳۲۷ لدا 6ر .قوقحیئانم ےک سا _ فام انک قبلاس ےس ہلا یلاعا
 ۵۷۰ امیہ کس چن
 .۷۷٣٣مد6). تافص یکن یئ اض
 مار مالا اکن یئاص نیٹو

 -۔یڑاوگاک ا ںی تراش ناف
 م۰۷٣ لدا جر
 .قزاکں کروئاج ےب روا ایج اب

۷۷۸۶۰۰۸ 
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1 

1 
1 

١ 

 ء۷۸(

 را بے دد ریا اک سما سیا:
 ۱۔۹۲-۹۰01/مایب ات).ےہ

 ۹۰ما تا ےہ ایکداھپ اک ما...
ْ 7 5 َ 

 لاتسا ےک ریزی ےک ںاروعم
 .۵۳۲۵۳۱۱مرایپ اتر اک

 مِن: ہدیئ ف اصو| ےک تررک دت

 ۔۸
 ےک کوہ دا اتر نالی

 م۲۹( لوا را تافص
 ۔ "۲۷

 کنز یل اک کرو یت یح
 ء۱ مج رر ادرک

 ناس ںادوم اد ےن کت و.
 ء۲۳۷۱ جر. ا

 وا شیپ یل ایم ےک تدعو یقالط ۔-.-
 ران نب اک روک یل کر

 ۷ یھ نرز ؛اکے کجا

۶٦ 
 میان ناک نک اف ۳

 ہىردا ۷تیس ا نالروط-

 غلو لا یں حر نیم
 ۵ 6ز کت وج ےس نلا ےن

۵ 

 ا ار

 لا موم نے دبعےک ےل 2
 تم ۔٢٦

 ؛لرا٥) ادب ین اتنا
 ٹر

 نا اکے ب یف اک یخ
 تل ھر دس ےس وہم ےناجت ےک نیلا

 ۰۹٠۱ ٠لداج).ےجرب
 ۵۷2۱ / بنا سیاکدپ.

 ا۵ز لم ناک ما ںیم نو
 ۰ 200-01-01 د7
 امام ں یم ںیم ازامآ 7د سود
 ان۵ مر ئ) اھ اگل ےس انا
 ء۵ (م۳ ت)۔(۵ ۔۹۹

 ۸۷ل دار: ایا ےس امن اودمع ۔..
 ےیل ےس لیئار صا یب دہ ہل. عد

 ۳٣٣۰۳۰۱۹ .۹۵ ۔۹۰()لد جر

 ! ۔۱
 ۔ایکایکےس یا او زط امت.

 ۔/۷ (لدإ ار
 روا ایگایلرد مع یکے لوئاببع

 ؛لبا 5ر. کانپ یکن وفا



۷| 
 ھر رر

 ےہہددنایرگ کک ناس كی
 /۵۱۹(مود 6ر: نوا ِ غائررہا' امطاؤاعم
 220 مرتا یک ۔مم۹

 ٰ مما ۵(٦ دعا لاس روا ادیب ےن ال ناک اتدمہگدد۔ .
 ۷ 2 و

 ۰ . ۹ رو ےک
 مئے ھم۷ پاکر ۲ ِبلطاک تر ئامد یک 2٦
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 6ر مو لماکےال نا ایپ پے س ١
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 20 عرربز للہ

 دہ اے اھت اےک تن ص

 عد ای :ایکاید ڈاک حا 5
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 ٠۷٥۸ (لوا جز ںی ےن
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 (خس اى: :ےالاعردا اڑ اک اگ ا.
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 اھ مرض آی.
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 ںی ںی کت اکدو ےک لا

 ٢ ا درک و
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 ۔۷۷ ء۲

 ناس تو ننگے ےک کج
 ×اب کرا گن اروا تبفیاگ

 ۔[۴۷ ۱۳۱۔۳

 ۸ دد تر دارون یں واپس

 بلو 2ھ 2
۱> 
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 ۔-۷ (غد اند: ںوراکن شفاف
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 م۷ نلوا 61 ہا او
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 ۵ ات ئ2

 ؛موع یر تالاعرو| از اک ی۱.
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 .ء۱۹۵ ٠.
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 “۸ (دائا
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 ام ء۹ (مرد ٠ر ۔باض
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 الخ ںی ت ران ماظ یئالسم ا.
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 مس ند مانا قلع ےک ںومالف

 مم ام ۳۹۹ .سم۹۰,۰۸

 ان ڑ چے س یئ الم ندگک لاسفا
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003161+0۷ 



۳۲ 

 لو نت وذ ودیخ یکن ولالظ۔
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 ۃلاوا لام ےک کما ےس سا
 تا

 یت تہ 6
 دم6 ٤ ۳۷۱لواب)ت تناافا
 (٠۱۷۳ ۳٣۵ اک خ۰ ۹
 "2 ء٣۴ ا۷ را

 ےرز لداک عزاما رک
 "ا | ےہ سیکنڈ یم

 ء۸ 0
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 ات|بيلا ملاعرکرد| یو 22"

 ۲۹۸ /مس ات)۔ے کرم
 رکےن وہ بینا رافےکس ا عا

 "ہ98 0
 نور ہو روا ےہ بلا مالا
 شاذ وے ایتد ما بی ید
 یی ید مات لاس
 ہم۷ و لا تر ےن:

 ء۲۳ ء۰۱۲۱ ۱م جر

 ےاتدوکنل وسرٹللا ے
 ٘ ت8 ھ۳٣٠ تا
 كی ا سے ا

 ۰٢۔

 ان00 1610
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۲٣ 

 ۵۲۵ (لباور قاناک ے اج اک از و کرا سا

 بالی لئاب تقی یت فآ..- تاک کے کال وک
 ۔٣2۳ ٣لا جر ۔یگہب : سک یل کیم لوسر روا ےہ

 ےس --یتہاگ “۱۶م ب ےرادا تااسر
 تیشردا نامہ رد ام ےک ںی. .

 رم میا زا تر
 (م اتنا ماظعا یش قلعتسے سما... .۵۸۷(لبا پر.

 ۹۷۴۹۰ 4+ ہم نس

 ید لا یکے نوچ مارعے تبع. ست ید رکی کے لاج

 2+0 2 ۔۲ك+ر ۔۲

 سادووب بککرماکت راطسش وج __ _ 777272٦٣

 ۔ےہانکس و کپ اب حس کے ران ۔۳۰۷  لوا جر روا انا لو
 -۹۳-۱۷ مر 222ص

 ھ٭

 ےک

 ناسا نان
 ٠۰ لوا ا .یصے تم.

 ١٣/لدا ت)٠تافص یکن اس یر

 ۲٣۳ لراتر. ںشروجیکق مت.
 اک فا خا ےس ردور ےک یب نت

 ء۱۹۷۱ (لدا اپ ): ےہ یم الی

 ےس ث 7ئ 7

 ء۷۹٢۲ (لوا٤ٗر

 یا ایگیل ملاکر ئی یم.
 01ص“
 تاکہ ےک ناف ےک او
 ٠یا اپ ہد رکن دبی

۷۷۷۰3٢ 



"٠" 

 ۷/۷( ل:ا٤)
 ائر لان ےس تاب یر ٹل نفاس

 ؛لوا ت ر۔ںیژ ۷
 تا 0تت

 تاہم کی وت فلا
 ۳. ا سہ تا

 220٦

 تن ےہ
 ء۰۸٥۱ )۰ ےک وف افڈل

 انب ےہ نیو دایز ےس لشزتن تتتسب

 ۔(۵۷

 نوا تر. ےب ےس یف تم.
 ۔٥
 نیک لطاب بام لامتم اکہ قفاطتفل
 ۳٦۱م اثر۔ ۱۵۱۱دا ب۰

 ء۹۸( تر و رت
 ۳ اپ (ن5ر ےک

 ہم اکے اوس یم ےل مت

 ۔م۸۲ (لوا٤ر
 تر

 (لاابر دیککے درا
0  

 '"ہ !٭!ھ ج۷۷۳

 ٦ دار ات ےک سادوا یکم

 ۰ 22 اٹھ کا ںیہ ےاب نو

 ٠.۵۰۴۳۴ خان ی

 اش
 ء6 (مراتر روا یب

3+(" 
 ۲٢۸۷۵۴ از. ,قوکک اےک تک

 ھل٦027| رتن

 ےن
 ۷۲ لا جز 2ت و
 ۃۂ ۔۵۱٥ مد جر تر یی لو 0

 ٣ ص ٰ'

 َ ۵١۱/لوا تر ید

 ہننخےک نابا گیا ےیل ےک وال.
 ٣۸۷ ۳ مو ۔بالطم اکے نس

 ۔۳۸ ء٤۳“

 ۔ے ایکاد اک وم یز الا

 ا ار

 ۵ ٠ن حر تفکا کج

 و یک 2

 بم"

 ۵۵ا اتباع ھ۱۳

 ر۲٣ ء۱۱ .۲۸۱ ۰۲۸۸ ۔۸

 ۱٥۵۷ ۲ء

۷۷۸۶۲۳7 



ٰ 
٘ 
ً 

۲۹ 

 ا تو ٦)5 ۶( 
 ٢مر ۵۲ ((۳ت)۔.۳۲ ۔۷

 ۔۷ ہت: تیر نام لا ہد

 ہک ںیہ قو لوکےس تم یادو ۔۹م

 ۵/۶ ؛خابج اتر سب رقم کر لا ہو . ث

 رک اید ما ایک کان فو "۹ 7
 ۰۵۷٤ (لدا از ےن کس وک انزک (ماببات) ایڈ ےراب ےک لا ہد

 کن ںیم نال لم اگنادو ۔۵۳۱

 می "0. ٣١ ل وار تقی یک عین!

 (أد ا ابڑربکرس 22۲

 2ھ تے ۔م

 تو . تک رکی لا اسے ت۰

 ۳۰ ۹م یم ےک لا ئ5

 ری تالا ےل ےن رس مم )اے مکر سر, ٤

 ۳۶ر کر ر یک ا اک ایم ۵

 تیں ون ںیم ماطاےک ت انک ےس کینو نوپےہ یکر ا.
 ء۹۸ ء٥۔٦ك ۷٢ |لرائر ھ۷۷( کر یی

 ےک تاذاکق الم ےک ام 27 دان ںیٹےک رہو اکے یی 02

 ما ںیم نک ھا ۔۷ س2۵

 2 4 ۲۳۸ ردا ہے رکےن روح یکدٹلاد2

 اس شوز تلخ اک تنا. ںی راس تیہاکس
 ٠۳۹۲۷۱: ۱ تّقیقل ز٤ادل: ٠۱۷

 مکے رر دیک ن ےگ ےب مل ء۰۸ ۷۱

۷۷۷۶۵۸۰۰۳ 



 ۔ہ۷ ؛لدائ).بلطماک اردا
 دہی ۔۵۰2 ھ٣ ۔٠٠(غودان

 ء۷۱۷۸ ( ماما ء۲۹۲۷ رر
 تی

 ۔۲۳۹ (لدا ا
 ار مالا تفخاک وڈ
 0ت نصر خاک ییا

 ِ ۔۹
 ید ترا اکر ترس اک وی

 ء2۵۲۷ ٠/لوااتز

 او ےک یت ور تو ےک تدوہ
 ےئرک قا در رک ب ڈوب تر

 ر۳۸۷ تر ای

 نا کارڈ ن ًَ 7
 ۵۲۱۰۳۱۲۰۳۱۷/۴: رو
۵ ۴۰۱۲ 

 رت شرف ےلاو ےک از فی ئ2

 اک ۵٠ہ ۷ لوا ترا
 ۔۷۹

 ےک ںولاد ےنال نوا ود.
 ۷م ںی تو ےامرد
۷ 
 لیا نانا کوک

 ۳۴ى 7

 تا

 ۔م لپ ماما الا: ںی ترک
 )ط تا و ایر وو
 ۔ںہ ےک کت قافر یک نلاکا لا
 ۔مشو ٣۵۲٣ا
 ۔ان ےک

 ( غدار ۔۰ ۔۳۸۱۱لوات)
 ۔۱۵۰ ۔۵

 تروم لان نا ال یم س وذ تہ
 8ئ 2 یکے آس یم
 َ ء7 ء۹۸ (مدد عز

 ٗے بام تو ےنض ام اں ای
 ء74< (عم اتا رو

 0-2 او ےک 0, //وھھ 0
 خا ا کک پک اتا
 ء۰ ۸

 ۱ +ھ ۶
 ۳۰۸۷( اب -ھ * ٤

 ء۲

 دور مین یک ک نا یم اوم.
 .ً“ .ںیہ ےس نم

 ٘ ٣۳-۵۶۸۵

 ڈیم تک

 ان00 1610



۳۳ 

 ۔۵۵۰// ایپ عر سز را ک مج ٍ ء۵2 ا( ترے ےن ا

 ۶۶ ۰ ۹ ٦
 پ27 ص خر ںیےہر ۔۵٥۵ ملراور

 9 4 یىی ۹ ۶7
 رسا الو تر - ود شایو ںیم تب

 7 و 6 و  ض 2 ١

 پت ۵أ زم ھ08 ٘ ٤٥

 277 ۲ 5 ٹپ ٣

 ي0 3 +۲
 ء۲۳9۹ ۔۷ س۸ را ء۳۹۳۱ از

 راز یف کند تاج... "+ھت"س ےت ٰ
 "٠۷ ٠دم ھڑرور ے کارعےال آ

۹۹۷۷۷۷۶۷۶۶۰ ۶۷۶۶۷۶" 
 ۲۸۷ ۷لن جر ۸4۶۸۷ ایر ےس سی ٰ

 2د رکےک یو ںی تر. ہلاک انڈا تماکر ا سال. ۱
 ء۷۸۵۱( ار ےک ایر گپ لو 7 لرز نو

 (مور حر ںیم لک لان اک نا 8 0

 ۵۰ ء۵۸۶٣ ن٦ .س 2م ۔س۳ ا : ۲٣۰۱۷ مت ر

 ٥٢ ٦۳- (ل ت)۔دم ۔۷١۵ ہلا فش ناس

 ف ء+4+ 7

 ۔ ۴۵ /مم: اکے 2 2 ۲(۳ ریس ۱

 ء۱۲۲<۱۲۹ ۱۲۱۰۸ ۸۔۸۷ ۷ ےک این ناک ےک زن ذ یف ٘

 ۔٢۲۸ ۔۷ ا۶۷۱۷ ۔۵۵٣ ۔۲۳) ۹ 27 ٘

۱ 
۱ 
 ١

۷۸۷۷۶۷2۲۰7 



 ر6۰۷۔۹۹
 نام بر لعیگ لرکترفوا ضر اک

 2ص رت بنیئے نر ےک
 م٦ مر یے ؟ےئر ٰ٘
 ا شر الو نال عن و ت0

 ہر 0. """

 |۳۷ آ۳۲ ۵۵ ا ےس
 ےک سیکی اما بم ہاوو

 ء۸ م4

 2 تک
 ۹ءلرا) ےزلت ذاق

 0ک اط ہوکر یز مز :

 2ھ
 ۷ا۵6 )7 20"

 َََ ,ںیمےرابےک نا اک تن
 ء۸ 4۳ ۹۱
 “۳ ً مک نت.

 ۔۳۷ ۰

 اب مسلط ٹر او
 ۵۷۹۲۵۷۵ .م مسا م٣

 ۔۲٣۴ /نایپاتا نرخ ال او و تن
 ےس ۲۹ 6رب 20

 املاک ےس صم اک سا

 " 7؟×<٦ رھھج

۲ 

 یس کر ںو برا ےس بس
 ""/(ء۵م
 ائ 1 ںوروہ ےن ضددوجود
 رم مم نر اش انک

 مرکطزافرگ اکی / لا ہدابآ ---
 72 ۷۳۸ ر۳۷۶ ۔۸۶
 انا دام اکا ا"

 . ۳ مک اھ انکار
 - ۔اھراییرکواک اف "تک

 ۔۷۳۰۔ء٣۷۳۷ .< ۰ ۷٦۹ح
 الو ا ںیم ںونیم یاچتسسڈد
 اک ا انکی کود اکے نہ

 تہ اکا
 ١ و اھ نما

 تک نا

 ٰ ۰ 2 ماہ پا ناک
 ا "'"" 77۹۳ یس

 نان نر ےک اک تر کرو

 1 مم سز 20 ٹرک

 -ج

 ۳0٣ء2۷4[ ھ۰ محل
 ًَ ملن

 000٦"

۱ 
1 
 تک

۷۸۷۸۶۲۰7۸ 



 ا

 ا

۳ 

 ۳۸(ایک اد اکے رکن
 مار ایک کل نو
 ۔۵٣۳ ۷م

 ےک نونزوا بم مفکر ےم۔__
 ۔تاالخاےک س ےس بہم

 ۳٢[+ ا۰[ (موس خر

 9ف مطا کیک یا
۴ 
 (غدذولدزناکں ئل یف یک ما.

 ۔ے۳ ۔ے

 رام اکم ضلعی تضحج

 ام اپ ےک سا ناس للار

 ء۶ ال

 ڈر رفیع یورک ےن
 ء۳ 2

 ۔ا۳ مینر ان اما نوکر
 ۔۳۹ ۔۸٢۱ ۔)م×

 زم یو تفحاک 2
 ام 290 مالا یرگوداج

 ۔۸

 ےک لب االع یوم ترفحاک ا.
 ۰٠٣ مار اند دارااکلش

 ٦ ى2 2
 یم ترفح ےیل ےک ےن راز یک
 مار ےک ےک اگلِر مےللع
 ۔م ۵ ۴

 تک تنعرلاوہ ئال ٹو ےس ا ۔.-
 رم مس ترکو لءم1ےطاایم

 . ےکاج وہم انررڑن بالا یکاسس
 ء۸۵ ا( جا ۔ رس (٦٢- مر

 ٠۹ /د) ںیلاچ یاس یک ا
 مم ران اپ

 ء1۔۷۰(غرراتز. قر ما ناس

 (س و۷ ۸ <۷ ٣)۸
 2۷۔۰
 2722 اھکرایرک ون تزفح
27 
 ا اک 9۸۔44 مسا

 ء۱۲

 و رر ٤
 ۔ یر کیری ئایکےس ےن
 ۔م۵ (مام عر

 تت ا 0ح
 ) لت! االدع یک 'ترضف یر رابرد

 0 سک



 سر
 م۷۲

 گم یڑک ترحں یم مے سما. اک

 ۳ ہور جر ءاَعدپ
 تنا موقاک ادا وک ف
 ۳ ما ۶ر تنورگ

 ٠لافرط ۶۷٢"
 ما ٢١٥۱غد ؤر۔ءد لا٤
 ء۳۹ ۸

 6ئ۱۷ ن۷۱ تو ےئ وو...

۴“ 
 ےن تب ال کل ںاےس لا کیو

 7 (مید ان ادرک زی ےک
 تک و لرز ےس

 ء۲۷

 2 تے
 ء۳۱ ےب ترک

 ےل 2 ایں یا.

 ۹۰۷۰ عر ےس اسم و :
 راد مال یک مو کدو اد ..-

 ء۱۵ )۳۴ر ت اتر ےہ
 یک ما مالک او ےک تمایت

 لے اج فال زہ یا تو
 ء۷۰۰۵ (م2راتر

5 
1 

 تنا اے
 ِ "7۰ انس کرا

 ۴کلر فی ا

 نا دال ےن سا ےس ایکاھی
 2 ایڈ ئاسےک تے اے

١ ۳۱ 

 اتا انب و ٦

 ٘ طا ا بر ےس 7
 ۲ ٣۲۷ تر ایک

 ۱ تی

 مابانم یامڑش تک یک

 ٠۷۳۳ بب جر ۔ےہ

 ١ ۶۷ر اند کا تک وس
 رر

 : ۔ :او ہد نالے ےک ییہ نیم

 ا ٣۴۰۱۴۰۳
 ×× ١

 ۴م دم۵ ۳۷ر لا اک
"۲ 

 ٴ . ٠
 ٣۲۲| ل وا" تر وک

 ۲٣۳ لوائز ."
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 "-." ھ۰
 مح أس ذفیِ'ب الل -

 ِدنلا و ارامور کٹعما 23 وم

 یل آں اےک تكاےس تاک

 ۵ ا۳س مر
 ( تاعار رن کر :

 ناالا ران
 (مئ )۔ےہایل الا داض ا

 ۳۸۸۷۷۸ ۷پ 0
 َٹ ےن مان ےس بد ۵/۷ رول

 2ا۔ھم مس عر

 دان ںیم نیز کد ز نے نو
7 0 

 0 و

 2ْ را اضاالاد ےک الم اض

 ء۵۹ (لدا خر

 1۷ (مدد یز ںیہ تک یوسف
 س٣۷٣۳ ۱)۳ ٠۷۸۷۸ ۔ھ

 1 2 "۷ٹ
 ا انب ےبراض اناج لک ےن تعاطا
 ۔-۔۵٤۵

 27//صص 00
 ۵۷۰/مك5) ےرانانزرام ا ےس

“۲۳۵ 

 ۔۷۹۵ ۱“ تل ےہ داض
  7٦(مید کرے رام ۵۱۳.

 ۔٣۱۷۳ جر. ےہ داض فنیام _
 (مددئ) ےبداض اور ے ٤و ار انس

 ۔۳٥
 مس اتر ۓراض انکم یو پان...

 ۔۵س
 (غعس انا. ےراض باک ااک تپ

 ۔۵24

 ۷۴اب ےہ داضا رکنا

 رصازئاماھ لرڈناررایکح رب
 ۔۲۴ (5رےبرنارەیہ

 ٠ان انلرل رر ے اراانبت لرب تن

 ۔۷ )۲ ۷۷ا(

 اک اتدون ںیم اقم ےکاد خر کاپ تموحح
 ء۷۱۳۳ قر .ےراضازلرایَ

 لب ںیم ںوٹوف دا یک الم --

 ہ۸ سچ ےس اض انکا وس الا
 کیک نت اکت موکع ال صا
 ء۷ (لدا تل ےہرا انکم

 شترا انکی رم وفا اف انا

 اتر ےج اض انابد کن شنید اھ رک

 ۳٣

85:001 



۰ 
 71 ا۰ مم( لاج نر نیل انن ید فملس 02

 مس اتے یا لو ےن اوم ٤“
 جا مک" "ھھہپب

 أ 0 مس اتر ےہ مانا اوم. 7ت ت2
 ۔۸ 7 نے کرد اض یو ےک ائ ت

 ء۸ مسا ےہ قا ڈر :۱۹۷ لا٤ )
 کلا کے ایپ ےس دانا ےن

 ۰۱۹۱/كلرا ترے
 ےک ےنرکا سا یکن ورےا

 ٤۷۲ ہا 25 ٘

 نار ےب درہ ب بخ--
 ۔ےھ

 .ای یے نھ دل اوکم اکے نلا
 ء۰۴ ظ

 ےہ تونے ب ےس ترخاز دامن.
 ء۸۷ 7 2021

 نال اضو اےک تیس ما
 تا

 ۰( ار تقیوا ےک سیا.
 ""ھ"۳+ھ۳8ھ1ھ یس

 ۔ ۷٠٢۰ء۱۸۵ ۔۸٥۱ “۹

 ۴۵ كا تر ۲۵ ۷۹

 م8 امید ںیئڑکت یبا وک لا
 م٤۵ مٹر ء۱۹ ۵
 "0ھھ۷ھ227۸ھ ۹۳ي

 ہک ۔-۶2۵

 ےس لاج یدالس ایکن یا دوکالا
 ۷۹۰۸۰۷۷-۹۰ 6ر
 ۔۲
 "ھه" ۳

 ٣۷ٍ

 -٣۲٣٣٣۱۳٦)بار رب ماما اک نا اتم
 ۔۱٢٢
 ٠۳۸۰ میان یف یی این قض
 2ل ر۶ کدز ےہ

 تک ٣۲۵۱م ایم ےک ا...
 ا۷ اد یک تو او
 یادو ند غسل

 ٠ ء۲۵۲۷( )



 ے60
 ٭

 26ط مے ئ٦

 ا ناک و مو سما
 2۱۸6۰۲۷۸ ۔۰٣۷ ا( )۳

 ٠۸ ۳ا(

 ےج یوم لا سیشن ںوماک نک...
 لک

 2 ماس ھ س×۱ ٠ھ
 رگ روا فوت رماےم ےک نا.

 ء۸ (لدائ)۔ےہ مزال

 ےلاز ےناپ الم گل ںیہ

 كصض )ء۳۴۱۷ ۔٥۵۱ لرا جر:

 ((كم ر2۹۲ ۰۷۲۲ ۹
 22ص َ 2۸ ۲٢

 -۹ ام 22

 ۔۳۷
 لا٤ مال فانی ا.

۰۸ 

 ھتاس ےک نامے یم ےک ےن ای عم
 (لوا نر تیا راہب دو ا

۷۶ 

 ناطضےر کے ےک ےن 2م
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 )یا ریس یم ون ےس

 ۔ا۱۱١لدا )یے راب ےک ھ0
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 ےل ترہا سری تنا - قیرج تال ین ابنا
 ۵٦۹ کد یار جر کپ ام ۔٦۷٦

 تم پا لت " نار ید یقالط نج تفد کیم.
 ۹١+

 7 تک نام م اکا 22ؤژە ۷4٥۵ب تر
 ۷تک ںؤیاک دن ےک نان رک
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 20 ای اےک ںوکرھ
 و ٤ جر اک ۷ب

 ے تأب لربترد ریما اہ اپ_.

 ء۳۴۱۳ 22

 ")+ھھ8۳ە٢ ان

 ء۳۷ کي انک کس یک

 میم اد اھ ےس بساکر امام.

0 
 الا یوم ںی موت کوبےسرراھلنن

 ۔ہ ا
 ےب او پکی الط ےس اہل

۱۳۸۶۱ 
 ۔ےرامط ید یس وا

 : ۳ھ ے۷۸ 6ر

 ٌ آس یہ یا یس نوک

 رت ان ا 7
 ۴, مر

 تاب لیئے ےرکادا ہرایککر امین -
 ۲۴۳ تر ےس ظ

 ر۵ مم مم رک جر کب
 رکے 30 200ھ" نم

 خد ہزاغک باکس ا ےن اج ایکن
 ئ2 7
 7 ت۲ تہ نت

 ےہ کیم ام یگ یس تری و

7 .. 

 سییمم لاک روعد میرا ایک
 ء۳۵ 5خ 24
 ا ار ےایکراوکں یم ضس ےکر اھ

 ء۵۱

 ےلاو ےل ںیم تلاوح کے تن
 ء۷۵ رگ تز) مک

 تر ام قر اےک وین
 جر
 [ەە ٤

 ء۷۱ 201 اما سی

 راج بک اک ایا ساون
2 ۵۲ 

 میر تقیح کوک م ناک یلص
7 



75 ِ ۲٣ 

 ٠ ری ا زا اک غاوزاددغ -- تدەراز ے راز "ھ۳۳"
 ۷۸ی۵ سن رش وئاس ےک -ھ9 7

 ِ ۱و ار تی ٢٦٢۔۹١٦ ء۰ رم یک

 تہ ا ۰ ١ یزات نو اڈ ںیمالسما
 ۰۰ئ۷ ٹک

 (ھ۵0 /, .٠۱۹۰۰۱۸۹۷۵6 ےہ ںی کام
 ترنم یکدایہت ادا تمااحب-- ااپاھلءھ۸ ھ۷۳
 سک ۳۹۹ مت ۸.08 آ
 تاک ان اد کیا اس نوک... ٠ تاک یاس عوف یم مالا

 ٠ امر ید اےس ۲
 تو نآک ےہ مالس ا ےسماوغ یزاس لات فافےس یا مانا تس

 ائر ام لومز ےک ماس ےن ج فاخ ےک لوسررد ار
 و۶ ھ٣ ہ8 89
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 1 کر

 ۵6 ےاکا ٰی الا فرصت یک.

 5۸۳-۲۸۴ ملاپ:
 ء۸۸ ء۷

 تماط اند تی یک سا ےک شا.
 7)٣۷۸5 یک ین
 یورپ سم لی رک رنح
 "لی او یو ےیل اس اکرم ما دف ود

 م۲۸۶ مم رات اکہ
 ھ۳

 ۰۳۲۳ا خاتل
 طا ال ک نیرا یکن فان

 2 ٍ لام لو
 01 ۷9ء /غابار

 یمآاکے رکی شیو ا یک یی شود
 ۳۴۴ (خ-ات)ےہ ںیہٹوکت سام
 ترمرایتمااکے /ه2ء2مم

 ا
 ےرسود یے اھتم ےک نیو یئالسا

 .ےرڈکان ل ضفا یی | ناز ناف
 ہا ارفع کھ ران

 ای ےک تعاطا گیےک سم سس

 ھ۲۳٢ مع سس ام ستر

۵۳۲ 
 ںؤیچکت بنک 7 ےرشامم الا.

 ۔ا4۹ [مبدٌت)

 و 7
2 

 .ںوتاکنالس یتا ناس لوفامج
2 

 ات: لال اکروتض کت رح ی ناز...

۳۳۰۴۲۳ 
 ۲۳۳۳٣ ردضتماکت سار یئالسا_.-.



 ۔

 _“ 0-7 غم سلا ےک تمام یقالسا
 "'" + + بب ا" ضا سک ور ت سار افالسا...-. ا تالا ما اک َ ا ٰ ا -۲۷۷۵٣ابہاز مل ۰۷
 ٰ |۷١غر ات تی اما انلاھب ییا ۔-- - ء۱۹ ء ۵ا( کرد یس فرات

 2ڑ روراب ےک ل ضے کزن کرؤا یئافن رم م ٠ وم لم ۔ لم
 را انس ےہ تیز ا ےک تار یئالسافاسےک یوٹی_ -

 ٌ تیا قا ای فکاک نک لب "۷ھ
 .۲۲۶(نرع) ےکاجدہج ہو ںیتاجاو ےک تم ایر یئالسا۔-

 تاک رت اش تارخا ےک تری - ال ادوچا یب یک اتنا
 ء۷۰ (مدان) کی ١ ۳۳۳ جر لرز ایام اگ

 یاس اکے ےک تاطہیز < ریو” گن ائ تار الا.
 ے6 اظائایس عاق دا تہ ۷ مد تر ےب سبب یک روا ےہ
 مؤاہر یس نس ء٠٣
 اے رسا مانے ک تیر یقالسا

 ایپ
 ۔م۷۹  لدا6 تاک تا : ُ وما ار کنز کرو ؛ لوا ائر ہری فنازس 2۔

 ہہ نرکلانا کا
 کم امی 4۴۰ ۔۳۷۷ )قا اننگز و



" ۳٣۵ 

 ۷٣۷۲٣ ت اکی رایظارو انت
 ۳۷۷م ۵ر ترواک نام انا...

 ا٣ا نج اکییادزاد کت کسر
 ۔ك۷4

 ۸" 27 کاظم ےک ترع
 ٤4-۹

 ںاسییوکے نس سم واکئ ایکن ئاف
 ۱۳۰۳٣۱٣ ز ۔ ےہ اپ انب

 وس از ایما ناہنرر ےک تیقر تم
 ۱۳١ء ۳)١ زس جر ےاررا'

 رو دس
 م2 فا ام ید ںی

: 2 

 2 سات یک 2
 ۳۷٣لدا 6ر ترا بان ےل کام _
 یراجر ن باک اک انز ےس تاج

 ۳۳۷ (لرا تر ےہ می

 ۸( ْ ٤-9-, - 4 - - 

 اکے یر یت
 ٠ م۲۵ رکنا یک
 اکر کن لارکے ۲

 0-2 7٤

 ۔سم ۔س۳۱٣ ۱۹4 ء۱۹۷۰۔۵۴

 ء۸۳ م۸

 تاروں اکے یقیاک دت.
 تے...

 تزع یکن او اک کوٹ
 غاماکے نرم تلازطاق زرا
 ۔ ماسی <٣٣۱> ۱۹۷ ممے

 ۷۸۳۔۰ ۳3۵۴۷۳٣-٣۸۱ ء٣

 ×٣ ۔٣م۲ (لوا جر
 -ہراف ف یل صف اط یک - 1

 .س مس (لوا جر
 (ءاز ڑیگدزمر

 وو جہ
 (لدا نر ےہ می راج فل دوسص

 ۸ '"ہج

 ء۱۸

 “دکھ بزمز



٣۳ 

  ےدا
 ٰ "+" تم “سی۹ ٦٣٦

 ٠ ترا نوا
 تر ےس ارے ام اپ رقت ۔٢٢٢٣لدا تر نوک اما سدارش
 202 اگے اچار ُ ۲۳

 ککے تداہت۔ . .ھ٢٣ لو جر ہلاک تداہبب۔-.-
 ۲ ٥۳ ۵۵۲ (ئاما) ۷ مر

 : لا ےس ںوکدار ےس ےس ں٠ ۲۹۲۱0٥ اک لا تدامم

 رر رکن تاولعۂرش لتا 2ئ ھ۳

 ۳ جر ً ٔ ۷غس ات. ۱
 272-2 ےا ق زا (/(/(ھ۵00120 قا تراش ب اھت ےک تر۷

 207-2 کا اما ۔۵۱۱

 ٥ٌ ما ے ا 7 تیا یک ل ام فاف جج

 سب تیاماک اےک مت
 22 لات ات یکتا سے اتر و

 نس نام ادا ے قے کوک , 70
 اہ ادےکا کرتے ےرد نا "0"ە"0 2ص از ےل

 7 ٍ ۳۲ ۳۳۳ (ی نر ےہ

0 1 4 ۸ " 
 نانا تسروم قلت ےس وت ۵ا۷ اکے کجا
 ا مس یر ےہ 2 بفااخےک نا ہیفلع

 ۷۲۵م



"۵۴ 

 رب اے رو ےر کوم ز یگ ابی کا ےہ ترا

 ہیک یک ںاا ۳ اجر ںیہن و تراش

 و 7 کیح یہ لو اف یک یک ا
 ۳۳۳( ایک ٠ قت نان رر

 لام لدع باصاں وار... پ ٠۲ مکے

 ء۵۱ 2 کرا 292ھ0۳" ت7 ۱

 یی. ہ ۱

 اتفر تلہ
 متن دصت الم ک تلادوح ھ9 ۱

 ۳۴ اس انے ۳

 /ھ 92922“ 3۹ سس ہراس اظ س ےس

 ۳ ٠ےہ ںی فارم ۲ للاڈر اگر
 اتے فط یکتا ۔- اس رانی معاذ ےنپاافام

 كا تراق ئ9 دیت فالف ےک

 ال ان طی 2 21 ہک ء٣۳٣۴( نر

 ١ البقرہ رد ےس ویسا کردی تادفم۔

 ات تا با و ۔س۵۰۷۱كس جنر ال

 ایگ اما اکےش دے ےس یاب رش اح پ نکے ک تلالع

 ۔م٭۲ (لراٗئر )۴(٠۱٣

 نولاف کرا صوخ
 ٣ م م۔ا ناک دس.

 ء۵6

 ٥- ا غدانر امام نم 707

 ۱۲۵ (ما(ی5)

۷۷۷۶۵۸۰۰۳ 



“۴ 
 ربا ل قسم لام دےا ایک کج.

 ٥٥م ورکر ےہ اہم

 ٠ ۵ء

 / اک ر2 امیج

 مس مم امت سو
 ۲۱۵۱س اى رے مم اطرا مول لم.

 ۵ما مدرس طو فلم َ
 ۷اد تر ترنم ا کت ٴ

 ۹ ۴( دا ےج کل لما می
 ناس یک ایف نا یو ےک ہم

 ٦١ ند 5ر ےب منا
 : مکان از تہکد ن الافاگ فذ.

 : ٣٥٥٣٣٣ 0ک
 قل کان مازلاےک شر نکنے
  سرف اڑموم مرمت عو
 ٠ ثرکےس کوم فن

 ایک اد یک لو
 ۱ ۔ی ےہ

 سس اک مزلا یوم ےس

 ء۲۹ ۔۱۲۸ ۰۱۲۳۱ مم اھکک ارے
 تام قلت ےس ما ارد ئاصت
 ۲۳ م۵٣

 بار لوا تا۷ اطما٣ص ات ---

 ھٰ(پھ ٤۲

 ںیہ اک ان اک وما اس.
 ۔ے لک تا اور اٹ

 .۷ ۱۵۱م

 رم انرزو اتے سدع سی اس. ۱
 أ ء٥ دراز ےہ

 روا تح کت مم اتے سرؤاج

 رم مست اس یکایک
 2 روا توح کت راہ لو
 ت۳ م۷۶ عر
 سشئو کلو ںیم ےس دم

 ززمکن اروا ںیہ رند سیال
 ٣٣٣۷۰ ۱ ا ۔ ے اس یا اد

 كا ت) نااناک اتم از.
 مو م۸

 .".. نو
 ( مس اتر ےراب ےسرایتعےک

"0۸ 
 ل۷۸( ) قز۷ىرزادادع

 .٠
 رسا کے کک نئ لیک

 ۴ ۵۴ مسا نک ںی

۸۷۷۷٣۸٥). 



. 
 اک 2 شا

 - ھم مم سسر م٣٣ ےس جر
 ںی 1 ےک

 ٣ ھ ٣ی
 ےررنکےس ےن درکی لے ر
 ا ۳۳۳( جر

 اسے نا نار ےک ںی
 رے ایر ایا ےس اماوکےک جرم

 رپ کم ام سس جز
 ہے ادراک

 ۲۷۶۳۷۰( جر تابالم قلع

۵۵ 

 -۔۸

 نالاو کام اک مالا وذ
 ۳۳۷( ) اجزا کی سم

 اکد )نم اکی ڈال ج ںیمتالاع نم.
 2 ۳۳۰٣۳

 ےک گم کام نیل اوف یھت

 مل تارا
 ۔ر۳۳ ۔۱۳۱ مرا جد ے7

 ")ھ۹7 ت
 نالہ ددکےج دس ےک عامل ت رو

 لا<٠٠۷ 2 ۷٢

 ضش ۹ 0
 (غ نر اچ یی ازم ےس ےک
2 

 لاس دیر ام دا ھو
 ۲۷)ع)رطاکے کر ایرع

 (لادااب رےہ عئض یرادع قد

 روک تو و یر دم مولعم
 لینے یکے ک توقع
 5ٹ و تر ےک

 اڑ طلاق تاثر ےک یاب وار.
 ۱۲۵۱غیر

 نزاتلاود
 رم ٣٢٢۷۳۳ 0۲۳٣) کن لے ےک ںویکولرداںوکڑب

 نانا یش
 لدا تر ناقاک اسھت ےک یھب ۳۰٢ (لدا+ تما اج یکن یم.

 ا003 161+0۷



 "ھ" ھم"/[ مس ۳
 "ھ7" ٢" ےس مامی از یا ام اک ض
 ۵4۹ لداقز رح نراچر

 رتی اض یر لن ئاو کیا )30 ندرالاکے رکی ال کن
 تے ۸۰ ۶۶۰

 مدد لواحر قا اک ا 0تک 2

 مان کد مز

 ٰ نیو ال اعم
 سس دار کت شام اکا و

 ۸ : ۷ک ٰ
 "سک کرک روک تط تار صحرا اظال 2 نرم

 9 ۳۸۵۸م نے لاش نال ۱
 ۷۱٠تا کک نم ت کوک

 ھ۶۷ ۷۹۷20 ںی رر
 لام تن 2یک لو نین ین ےن ان ھ7

 ۳ک تر د ل از اف ےس ےک ناک
 پینتیس ار بلاک وک ات مم ور لاب
 ہےس ئے ضد یگاوسےک نور کب ےیل ےک اما پیا ناس

 تہ یک ںیئاج ایہ یدانے سس قر
 1ھ م67 قوحےس لا... وو 7ف

 ۔ےہ ما ا ا اکلاک لوگو حم
 7 ٠١

۱ 

 ء۰۹ -۷

 2 قع تا ئرلھ تک



 ۴ك

 7ھ ان ےک ا السا۔

 ۷ تن تاک تر غاقردا

 روا لوزل بجا ا بات

 ۔۳۰۱۷۰ تک ا

 --- ۳٣۳| ۔|۳]۔۱۲۹ ء۱۷۲۲ ء۱
 تک

۷ 

 مل تک

 0 ا۰ ٤٥ابن ملت 7
1۳۲۷۲۲۹۹ 

 ہد تالا
 ۔ م۳۲۳۳ کر مایا ےک تررورش و

 ۳۵ مس ماماکس عنایت تو

 ئ2 ٣

 اتا ق ںئاس ےک نیک اف.
 000۳ھ
 ۔۱۸4ء۱۸۴ ۲ لی اے

۴۱ ۲۷۲ 

 ایک مے رام ئاس ےک نفی. .
 ٣٣۔-۷۱۵٢(ٰعد ایر  ےجاجامزا

۵> ۳۱ ۲- ۳۳۲ 

 نوا یئاعم

 یاس لےے کر ای ےک تیس نواب
 ۵ تر ماکنا

 ایک تک سال.
 ا1۵ دے ایک اک

 ارڈرارےڑرو)اسکزےکر کی لا.

02 

 ںی اک رگ ص2 0

 ۔ مح اا یہ دالع ےک ںورادلاہ

 ۔۳۹۳ 2 ٣۸۶
 3ٹ ہ ا رر

 می اش دان خ یک مشرک.
۳ 
 دہ راما یک ںدیاد لابتلرو

 ۳۹۳ رمی نئ انا
 21 ےن ای ےک یا مار 2

 ء۲۸ (غنر

 ٠ ےہ ما املاک کیو ان مک ٥

 ء۳۵۹1 ۔ ۵

۷۷۷۶۵۸۰۰۳ 



۸|0 

 متنادذ رر تل تر اک اپ دا او
 ھ “ی٦ ود ور ےس ےس ںیم ئل ےک
 جے یساخ راے ۱ "“"۳""مٰ"'"رک

 ۳۲ ےس و اک
 روا طب ےذ رو ٤" ےک

 ۳۶ مے ما ض ۵۳۱ 2 اک اکر روڈ
 ہدمار تفالخ ایا وے درانی رول او ےہ 21 ت0

 ُغ ۳۱ر ۹م زئعضرز
 دیر تے ےن ۔-مایعا ےک ناروا ا فو

 ۶٣۳ك) کب ال ییروتےم و ك۳ 2.
 برد یب 1 نیا نا ںیھمےن اپ تاک توسط اس ےہ.

 ")0َ ۳۸۸گر ا ےک
 ًَ ۳٣۰۵۸ 1 مآ 0ھ"
 ار کاٹے ا ہل ۔ 0""“"“"٭*|٢" "۳ک

 5 نم ےئاک ںولاو ےب او و
 مم 22 ۔ںیہ تی بب ٢

 ۔۔ ۳۹ ء۰۴۹)۔۳۹۰۷رئ

 تار ںواام

 ےب س۶اک اوتیماط ست
 ۔_.ت ۵76 ا ۲ مم۳

 ِ افراد ںوضا تبلاتم تار ان اھاکم الا ۔--

۷۸۷۸۶۰۰۰۳7 



 تل

 ۳۷۷۸ ام اع جے

 لال ایک کشادہ تو لزامر تافے سار تادو جت.

 : 0 2 لاس مم۳
2 +٤ 

 ٣۴ لوا 2اس رک ا ٤٠لا جر کاج یک یم یھ 1

 مطا فرق کام. ۔یگم را یے تا:
 ؛ ںیم لورا تام اک اک. ۔۷۷(لدائر ١

 ۔ماغس ۔ ا٣ )<۳۲۹ ٰلواجر یگ تیرگتاس کرم یت اد. _

 2 اکر شام تدطح تک ےرال ا ا

 ۳۱۷٣ا تم ۳ ۲۵لوا تر صد الو...
 ےک ںوور ےک بہ الم فا 2ھ ئی۳

 ۸دا اک تند ںلایڑر 2 اب انکو ںی تا

 ۔6 ۷۳۔۷۳

 لک ںی یا سی وک تک از تیشروا تہب ےتج ٰ

 2 تب رکن کن ںژلراو ك۳ ۷

 ۳۳ ۶۳۰۳( !ے کم اب لاض اک اک 2

 ۔ا۷ (ماپاپ تم ایر نیل و ۔م۸۱۰

 لا۶ (لاب_محاکل وم شی تک و

 توانب نواق
 دلا مادے پاوایددئاس م۷۷۸٣ عر اھ وصف سی...

 دلا کف زخےس نیپ اکر رکن زی لک کپ __

۸۷۷۸) 



٣" 

 ظ× عیماک 02000 زر ترا یک دوا
 ا اک کے ےک اب ازم کت راغب ےس یل ماظ
 مو ۰7 ٠٦ لیا

 : ۳" سا رد

 تیبو
 ۳۲۹ ۰۶ 2 07 نام تک

 "0" ۷۱ و 5 لا تر٠ اھ اکا
 کک ۲۹۔۶۸ ئ۰” ھ۳

 - ترا باصن ےل ےک تیکو - م۰۱٢۳٣م۰/لٰدإحادادم
 " دا٠ت تر

 تن ال رت
 2 72 ۳٣ ا و

 " ۹8 ۳ 2. تا
 لا لیتا ئل ات نہ فا یاد لا ہک .

 تک -۔
 ۹۰ -)۵)۔۱۵۰ لا 6دا ین 2 -- 9

 ۲۳٢| ۱۲۹<4۳۹ /مد ان ۲ لا ؛لبااب
 . کک ۳ وافر سا زیر

 )۲۱ (لتار لا اک
 ٥ تم 27 ملی لا
 "0+ ھ٦ ء۱٢ لوا 62 ان مہم وزر اے
 ا ۵ "ھ7



 ۴۱۲۹ ۱لدا 8 اس لزا ںیم
 ء۸۱
 ۱۳۶۶۶م نر تیا ئی

 ۱۵۲۔۵۷۱ لدا)۔ردرم ےک ۴ٴا١۔۔-۔-

 ء۳۴۸۵ ۳۸۴۳۔۸۰ 0آ

 تک ۶ ۶ء" ۳
 ز۱۳ ٣۲۷ شرر او ںی

 'ە ٭ 77072732
 ۔/۵4-۔م۷

 ھو 2 ٣
 ۱۹۰-۲۲۹۰۲۳۳۵ /مرث

 تیہا لا لی داھہ سیف
 ۲۵۰ :۷مكم ۹ ٣٣۵ (مر جر

 ددازاک امی ےس 7 ۳
 ۔۲۹(ٹد5ر ےہ یو اتتاْس
 پو ۵۲۷

 - ار را نا دام.

 ۔۷٣٣ ,لرا٤ر
 ا۳6ی لا ات
 مغاتئاکر اہ ٠اف ےک لام

 4 ۱٦١ /كلوا)

 ۲۹۳ ,لداتت تبماک

 . تئافاوص یی ڈلا لی یف لا

۲٣ 

 ۳۷-۸۵ لرا برج اکے نیل سل ہار کلا ناپ

 ےب ےک گا ت زم ئالس اک کول نج
 ان تن زہبس اے

 ۱۹-۱۹۵ ۳(مید جنر ےہ یب

 ظر ب لےے کج _
 نال لایخ کت وجوکت اوس

 ۔ےیاجاناک ٠۱۹۷۷
 7جام نئ ال درس تش
 ۲٢۲۹ (ع٤) ےک کیا سک

 ہل ھ7
 ۲٢۹ ام م ٣۳ '(مم عرے اجایک

 رد اپی اک اما یب...
 م۰ ۔۱۸۷اإ تر. 6جے کاما
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 2 آو

 ے کپ "ت" ں و
 ہن ( ا

 کار اےک ٹک
 ھ82۳ ۲
 عیسی ۔ےایتد ترظوکن الا

 ۲۹۱۰۲۰۷ ۹ ٥۰٢
 7-2 20۰00 کک

  +"م ۶۲

 ۔۲۹۷ ۔۲۷۷ ا۳٣٢۲ ۔۱۰۵ . ۳
 ماما ۷۷ ۔۵ ۔۸م۰

 ۔م ء٢ ۲۵۹ ۔۸۷
 روف ۹۷ ۳)۳۷۰۹

 مم اکمل ۔ مت
 ا۵۸۹ ٠۹ ء42

۷۴۵۷0۳۱۰۹۵۹ ۰۷ 
 ۲ 00 ھے مے ۲

 ۔۹٢۲ ۱ء۲۷۷ ا۷ ۵۷-4:۳۲
 ٢ ص۳۶۷۷ ے۳۳ ۱)۳ 4۵۰

 [ ۔|۲۵۰۳۹۸۸۔۳۹ ۰۷ ۔۳فض

07-0۷۰۳۰۰۷۹ ۳۱ 
 او ۔ ۷+۵۷۵ مک ام م۸
 ا2۹٥ ۰۵۰ ۵۳۲۔۸ ام
 ۷۰۳۔۰۱٦ ء۲۴

 ام اف ےلاد ےن ڑناکا یں شک
 ًٌى 7 7
 ۔ے

١ "+0080۳001390٣ 

۳ 7. 7 : 

 ها "ھ1 تن
3 +0" 

 ٢ ۔دہماااک [0وھکسسست 0

. 
ّ 
۲ 

 یی ا۷



 ۵۸۲۰۳۸۷۔ ك۷ ۷< ے ئ2 جر

 ء۸ من ۔۶۳

 نںولاو ےک کف الخ ےک ںی!
 ۲۵۳/ا) مانا

 ےس یامخ ےن او ےن یو روک ما.
 ۵ "ھ0

0 2 
 ۔۵۰ ؛ لا جر ےک رک ام
 ۵٥- ۷(( ا۵ ۔برمک

 ھر ۷۱۳۔۰۸۷٢ ۰۳۰۰ ۔ل نو
 ۵۸۸ ھ۸ کم 0

 خاکے نا ککے نے
 ر٣ ٣۴ ۔۵۹/لوا جر یے

 ۔۵
 ےک ذس ار ایک اف اک

 80۸۱ (ماییمارب ما اک ا ولاو

۸۳ 

 یکسر نیا لا لین نر
 ۔ےہای اد ےس سعی

 ۵۳۴ (مك۱ٗ:)١2(لوائ)
 کس جو و ےس بیس
 تکروا رک ےر لد
 ما ت>۔ےتاہہ

۰ 

 ۳٢٣۰۸۰ ۳ك

 سےرر وے نآ

 ںیم ےن نیت ما بے
 رے۳۹۸۳۷۶ (ملی تر

 ںی 240-2 227ت 0

 ۔۲ ۰۔۲۷۰۷ ٣سب ا )
 ۔م ۰ ۹

 ۔ایوہ 2 اک نک

 ۳۳ ( لرا جر

 کار ار اکا ے نیو ےک نت.
 ۔ زس
 س9 کک ٤

 ٣۳۵٣۷۷۱۵
 ےئاجدحڑنت لن ںولرد سان ان
 کن یلپنکع ار ود ےس ںیٹیڈ

 ۲ ء۶۲ اے
 ا یمےراب ےک تقی کن اسلا.

 : ء۵ یار ناپاک
 انکو اےک نون.

 ۱4۸۵۰۱4۴ ء۸۱ 2ر ینا ال
 ےک اکا 1 سیراب ےک ایا.

 م١۶( لوإ رر



 دوداب ےک ےک کت اھ
 ںیہ از باک 8ر ئ1

 “(١۵ اں یلوک
 رک سا پام اس ا.

 ہہ (لز ى ربالطم اک

 زون ایم کو لوز اکا.

 لام اک نب بیس اک اضا
 ء۷

 .ےالل ایان وک ور نو ےس
 ۔4م۵( لات

 ور ےدلز اک نوا تییشوو
 0 ۔۰

 ۱ مول اکی ایر وا اک اکا.
 ۳۵۵ ا۳۵۰ ۔۸

 بل ےکے اب رات توا 07 -----
 .ے اوز یر ت بکا فر
 نر یار

 ء۳۸ ۔< (مرایز.ترم ںیاے

 ۔۵٣٣۔>۷۳ّ۶ّ مم به ۰
 ےب ےک ےن وروکت دو یکاسکا۔--

 ور ےھت ہرا ایان 0/4

 2ئ

 ماَمل گو ید تک کا ا

۷۰]"۳۰, 

 .۳۱۷۵۶٤۷ یو انک اس
  لوق ترد یکا ما ید الا ےئج ..

 |۳۷٣ کرت اس ور ںی ےک
 اسکی اےک لاو ےن ات وکت رس

 " غوغج نئے
 2 ہونا

 7 ""م"مھكکٹى ےس

 خس ایو م99 مدیر ےب أو
 ۵۳۸ “٤

 ّ راگ ددانز ےس بسا نل اظ

 اوران سیما ند آر کے
 :۵“ء۵6(۱)

 ات ا ایف اند نام ایا.
 ٠٢۵۳ ۵ر

 لیا ےسراکد لن یا رک

 آ۹ ما ۱۷ مد ات 2
 ۲۹۷ء۲۸۵ ۲۸۳ ء۲۸۷۶ ۰

 پا د۳ ما ر۳٢ مم سم
 ۵٥۲۔1۵1. ۱۵ ۸۴۲۳
 ۵۵۲۰۵۵)۔۵۳۶۔-۵۲۹ ۶۴

 ) (۱۵-۵۰۰۱۲۹٦۹

 ۲۹۳۰۲۸۹ ۔۲م۹۔۲ . ٣۵-۱۹
 ۔ مک ھر م۶ م۲۶ ۲+ ء۱



 7۰7۳۰۷۰ )۳ب ۶ا۷۶

 ۵۱۳۰۵۰۰:-۔۹۹-م۸۵ ۔۷

4 ۵۹6-2۹۲۸ ۰۷۳ 

 ۷۷۲۰-۲۹۸ء۱2۹:۷54۸۔۷

 ےک مم ۔ 4۷۰اھ ار سے٤م ۲

 شا 2ھ ۔4((ٴ۔۳٣ً

 ۴ب ئل ش ۔ ےئل ۷۔ملک ۔ ےک ھ۳

 ۔۳ ۷۷ <۹ -۷
 ےہ ت7

 غل یس لوک بالا

 ما دی ك الامام ہرا

 ۔ م(۸| ۔م ےہ ۔گا] <۷ ے۔۷۷۔ھ

 ۔۵۷۳۔ ض۵٣۳۔ ۵۰۳

 ناسا رت امام ددمنم ںیم ما...

 لان اد کم ےس اکا لاتا
 ےت ں

 ۲۵۷مر ے درک ان اک

 ۷۲۹۔مرس <ك۷۹ ۰۷۲۱۰۷
 ۔2۰

 ریما کا ا یاسی
 ء۳)(رئ

 سل ت یلعااک تر 0

 ٣گ × ۲۷۲د تر ا اک
 (٠١نیدٴد لا

 ریٹس

۳۵ 

 کین وکل والا یر ای اور
7201 
 ۵ (غ4اأ) ۔ ۸۷( تر ر ےہ

 ۔ ۷۳۰ ۔۱۲۷ء۵۸ ۲۰4۷۸
 ۔۷۳)

 کلک نٹ سام سج.
 ۔۸۰۔ ۲۷۵/غاب تل سی

 ۵۵۹ 720 ٣۵۳۔۵۲۳ ۔۹

 تنقلایک کیری اگ 7 0

 ھ٠. ام ۱ام ترے ان ایب
 ء۳۷ ء۳ ۷۳۰:۷۳ ۳۷ ۱۵۸ ۔4٤

 ء۵۹ ۔۷۷۳۔م ۷۱۷ ٣۸

 ء(ٰداان 72 ھر لت تش

 تااضلورز اےک یی لاک

 ۔۰٠/لائ)
 ںیٹتالاع نکیل دزناکں روح

 ۲۰۰۹( لورا جز اھ ا

 ےنا بر ومن ض ای تاب اکا ما

 ا۷ /لداجر۔ یل
 ےس قتابک ایس وکت ایک ئا
 ملا2) ناسفاکن مد ےک کلا
۲ 

 ھم"

۸۷۷٣٥٥. 



 انک نداکاک اب ایس ےی ےک
 ۔۱۸۰ ۰۲۳۱۴ ات ر۔ ےہ ارض
 م۔ا ۔ ۲ م ۔ س

 ایک دی نکل ےک یک ا...
 ٠٠٦٠ لدا یر, ےب کرد ایل نل اج
 تال

 یڑارب امروا تقی ما اکا ا...
 1۹۔١۱ ۷لدا 60 تن ںیہ

 تک ما الر روا ام اک کا ۔۔--
 ۔٠٭|لبا)

 ۔نفم اکو ا شما ا_
 2 .۱۹/لوااب)

 ع۷٣ ا زا اھم نت رت - َظ
 تنا سس یکم تل

 لوط تاضو خلا یک دس
 ٠
 اشد واصل سم

 روا ےہ دوکان رق ا

 ےکلافدا ا ا او ےک ا ٌ
 ےک صاوکں یمن تا
 50 ۱٢ لداابد

 اد ںی یوم.
 ء6

۳۷ 

3 

 غم اند ناز ناک کوما
 ۔۵٥ہ

 کار دا لاک ندوی
 ۵ ۲۳ لوا٤ر تایضرخت
 ناروا لاک ںوتروص لدمم_

 ۵۲۱ء۷ ۱دن تایصرض

 میز انا ا لوک

 ںیم بو ےہ اا1 ا ار

 تم ا
 كم اپ ۰]

 "ئ0 ا یک ئ7
 رپ لا تاک ا ا

 ای 022 س ۵ برا
 ہوے ےب انکی ام 727

 2ے رت کر ذو

 کوا یار
۳" 0 2 

 ےہ ںی نک ما اف
 ٠٣۴ لدا غل

 ۳۴ لام کرس فان

 ےس تان کار ک قد لون 2
 تو لہ ےس بسر کوہ
 ۲ ٣ لداٗترد ےئاک نک

 تالا ا تک
 فا مم تری

١۷۸۷۷۶۵۲۰۳ 



 -ںیئاک نوکیا تن
 ۲۷ جر

 م۷ لعا نر مانےک نوکر 2
 ٣٣۰۷۹۲ لو ا تا ما .

 جر ےہ ایگ ا ناس وک نا َ

 '"ھہھ0ٰٗ
۳۳2۵ 
 ایک اس یے تان
 ۲۳۹ < ۳۸٣۔۳۷ ۱ ری

 "ٹ حرا مان یلاےک ییا.
 ا ککے نر -

 ۲۹۳٠ا ۹۰ص جر

 8 ۶ھ
 1۷۹۳ نر

 رکن ںی ںوناع ینا لوک ےن
 1 رم ےہ سین کاج ان الل فا
 تیار لا.

 بتاتا او ںی فین قد یا
 ٢ ۷ می ا

 )عام اکر انا ھڑ َ تو

 ٢۵٢ غدیر ٠اھ اناوایک

۳٤ 

 نابتلفاا ںورسضا کا /07| ے

 ن۵٣: ۰ ےک ےک
 ۵۵4-۔48)۔۵۵۰۔4مم
2 
 ارم زب در کر رک
 7.0" مکا
 مس پیتا
 ۰٠۰۹۰ ۸۹۔۷۵ ۲۹۔۱۹۸
 ء۵۰٢۲ ٠|۳م۔۱۲۹ ۔۱۱۹ ۔۵

 ٴ و ۳۷۵ ۔)۳۔

 رک دس
 (2لل و صا زکر

 ڑرب او ملا اےس نھ...
 0 ڑیلع نل یل ذھنآ
 تن لے ہر از فنصوخ
 ا اھت ےس فلا ۱

 ۳۷ص ۷۶۱ رب حرا: 27

 نیم وزخ نام اں وو یم _
 02ء

 ۔۵ ۵۷۔۵۷۔۱۷

 2 رک ٤
 2 00ی۷

 ۲۳۳/۰۰۷۳ ل۳۹ ٣.

۸۷۷۸. 



۳۰۸ 

 -۵۷۵ ۰۵۷۴۔۸

 ۸۱ -۲۹۷م ٤) 2ك

 ۔ ما ۔۳ ۲۷ ء۳۳ ۲۲۹۔۰
 ا

 2 نک سا _.
 (ئان) ۔۷۷۔42 -م
 |۹مص۱۸۹-[1۸) ۹4
۹ ۲۷۳ ۷۰۲۷۵ 
 م۵۹ م۹۱4۸ ۲
 ن۸۷ ۵۷۷ ا۵۷۲ ۰
 ہ۵۵ا۵۷ی6 ۔۵ ۰۷۔۵۰۱

۸ ۱۳۰۳۰۹۰۷۱۴۷5 
۴۲ 0۸ ۵۷-۵ 
 ا ا۵0۳ ۔۷
 ا۴ب ۸۱۷۔۳۵۷ ۔م۵) ۵۰
 2و۷ ۔ھ ٠ ف۸

 ہللا یابی ےک ےن کاما.
 اوہ یر لو لاک
2 

 ۔ تالید ان اط لم کت ید نیر
 ۵۸۔٥۵٥ ۔ ء٢٢ ۔١٤٤( م٣ تر

 راز ےن ارب ۷ت اب ۶لت 7ر ہہم :
 ط نژرودلا ار ںی یا

 ۵۹۱۳ عر ےب فلکس
 یورو کردو

 ۱۸۲ ء۳۸٣١۱ ُ ناز انا

 ۔ ۳٣

 ۔نامزا ناک روی یرٹک کرو اک --
 0۷۸۔۰ ٣۳۔۲۵۸ ۵ا (ئ)

 ء۵۸۹۸ ء۷۰

 لن ازل ت وا سرو یک.
 ۰۸ء٤4 ار یو اک ےن نم

 ۳0۷ا ۸ ام اد۰ ے۷۰ ۳۸ء۰۹

 1۸۔۳۸۴ ۔۳۷۸ ۵۱٢۷۷۸۲۔٠2۰

 ء۳۰ ۸۹۰۲۸۸ ۔م۸ 07م

 ۔۵م+. 1۔۳۰

 ۔ تاویل تعال ضا یکن رت
 0 وا ام مار

 ۸( ٣۸۹۰۳۷۸۴۷۲۰۳۵۰

 ا م۔ا مم
 ۔ ۵۱۷۔۵۷۳ م۹۷ ۹ن مل ما
 ۔4۔۸

 ۴۰۲۳۲۱مد 6۱ لال ا طا نی
 ۷م

 ۳۹۳۸۶۷ ا۰۷۸ ء۰۵ ۔+ مک مکے"

 ۔۲۸۵ ۸۷٢۲۔۲۰۸۸ ۷۰۷۷ ا۸۶۷ ۷۱

 خاک مک لنا ٦ 2۰ء۱۹۹ ء۹۸ ۹۱۷

2 
۳۲ 

7 
َ ٤ 

ً 
١ 

7 
 ایج کو و

 ان00 161+0.



۳۹ 

 ۸۷مار اگے کنی الا 1۵۱۔۳ م ما سم ۸-۱۵
 ۷)1۱۸ ۹ ماہ٠. مم۵ اتم ملا ۷۶

 8 ایا یم اف کوک ا... ۰۸ ۰۱۶ ۰٣۷
 ۱٣۴ -۱٤(٣۳٣)“۰۹۹(مداتر اد ۵۳۲۵۳٣ ٣۹ ۔۵مم
 ۔۳ ا٥ ن۳ ۔۵۵۰۔2۱۹ ۔۵۲

 ھ027ك× “ک۰۳ --۸ (٠٠ ابا
 مر ۹ؤ ۲۷۹ -۲۷۸۔۲۵۹ ۷۶۸۔۴

 2 تا ایم الساڑاخ ےس ۵4۳-2۸۸ ۔ ٣۴
 0 ۹(( ید ما ایل ۰۹۰ء ۵9۷-0
 ہک ںوواب ےا اول ۷٠م ۶ میر ۳ا۷

 ۷۰۷۸ء)۰۳ ۔۵۳۵ ۱ لدزنو لان تی آی کرتی" حج

 لب ٰزرفاکنانکیلا ےس ۔+.ءام ارب اتد بلا ےن
 .ےہالب لان لیٹنا یل پر ع ء۷۴۷۰ ۸۔۸ ا۸۷ مر

 اپ ت۸: ےب یل مالی اکا ۔۵۳۷ام ۵۳ م۱
 ۵۳۰م ۷ ا۸ سات . نا مانے لا
 ۳۷ایپ 7ر باک ا۶ا مہ ھ۷۰۸۵ ۔۸ یک

 ۔ ن۳ ۔ ۷ ملے مل م۳ م٣ ) مست عارف
 لیلا لم ازل اک اف 7 171
 ۔روا الگ تیض دوم ےس ےک ۳
 ۵۷-۵۳( ایپ ےز بااک ا -۹۰۳۸٥۱-٤/غ+جررکذ

 او اض
 تینتلی لعل یٹوٹوک و. یارک وک ادرک یااکں وت
 (مىاپ 5 ایر اکے لاو ےنردرز تارک دا اے انا اپ

 ۸ٴ ہت



 ۔ج

 ران اک ال وا ےنال عا اپ ایما ۔۔..
 ۔۳ ما اسد پیف اکےل او ےنرک

 ۸ 01ھ ۴ 2گر
 1 ۔۳۰

 کے نا فال ےک اما.
 ھ۶

 اب ےل فا ا رام گول ےڑڈ
 ء۸۶۰۸

 کما تاب کاکام تا.
 ۔۹ ع۴

 تک ا اب کوکےکن نئ لھاپ
 مامور کب ںی ام اکا
 ہر رر ۷)۵

 ود اک اکا امت.
 ۸۰۔۸۹ عر

 رم توپ ےس بو ھکادم
 ٘ ۔ےکبال 5: نکے ٹی
 ٠۷۸۰ ایر

 یاس ےک فو
 ےئارکت ذو یکن اد انی

 و66

1 

 نشو 27 27 اتا میز ےیانرک
 لواری [ئ

۲ 

۶۹۳۷۰۵۷ '" 
 (ؤای یر. ےن اج انک وس
 ۰٠ ء۰۰۷۹ و

 21 0 1 الو وو ۔---
۶ 0 
 ء۵۹۰۷ ۹

 اما ےن جان ال اوپن.
۹ 
 ٠ را کر

 - ۔م لا 22
 بالا و مان تو لنکس یا...

 لوک کس اد ناس ےک تنسدا

0" 
 ۷تا او ےن اہ ثراو کا ما...

 ۶٣مار ما اکا ادا فرش
 ہم۰
  ےس فال داس مو

 رو لوا نر ےیانم
  تاعاز ایان از اج ےس ور ےک نور

۸۷۷٥٥. 



 ہد ےہ ہں ےس یس یس ترس تیس

 یا

 ۵ٹ 2 امام ارب اتم کی ا. ٣٤۷ فرات رد

 ٠۴۱۰۷۸۰ ۰م۰۷۳۷٣ ۵ار كا بکا ا او 22
 سز رگ یر ازاب اس 00ص

 22 ں انس ین ۱۰۸ر ۳۳
 ء۹۱۰۹ م ۹۳۰۵۲ ۱لدا بد ےہ پارک تنا لو ئاسےک نت 0

 ملی ۰ ۰ ء۴۵۸٣ ۲۳۱ َُت .َ یت اکر ویک

 | مرا ال: ۷۳۸ ء۲۱۸۷ ۵ 1
 7٦ ۔۳۲ 2-0 لت

 ازخود لنا کن واک اک ےک ہ۷.1([ٰلراجر
 ۲۳۲ (۵را ےک اس کب ےب تو کاما.

 ؛(لرااجر بلطع۷ نہ غنیمت ۔ ء,/لدا) ا ںوانک اس

 <ا ۵۲۳ای 0 ء۳۲

 ہر ایم کن اک من و ٠۸ ان۷: ) ۵ك
 1۸۹ ا امر یم زا تا ےک بر رو لایا.

 اک ناف کند کریک ((دئ)× . ےھت ےبر رک کس

 )۳۱۷۔۳۸۸ ء)۔ا۷۸ (مراھج  ر کرم ۔۵ا۳
 سک رافکےےلےک ےک ددک ول یک ا.

 .۵۵۱۔۰۰۹۰٠۵ << ؛نئر ےت برکات فا قا ط ایک
 ےک اھ رام گول ےسیک سیا. /ری در ۔۵س

 ۷١۷۔۷۳( ۱۴۵ ۳ کد ملت اکا...
 ےس ےن امر ےن یا( ما تحت 01م ََک ئ۷

 ۔۵۸ (لرا حزب ع2د یا ات رر کن کدو"

 ک ناروا تاْضزما ےک اف ما اکا. (0ض۔ ۲۳۲۷(غاییاتر ء۸۳

۸۷۷۸) 



 ھر

 ۔۱م۵۰۱۰۱۰۵۹ ,لوا حر تابارج
9 )۱> ۲> ۲-۲۰ 

 (6 اب )۳٤۵م هم) ۔م 9۵ ۸۷.۰
 ١۱4۸< ۳۹[-۵٠( ء۱۳ “۱۳ ۳

 مدااکماماد <مالمام ملے ۔روح
 ۔۵م)!۔۵م۰

 ۱٣۱ داب تاج لو یں سا رخ
 آل اک ئا را ےک ات و

 -ریمل کزن ۲۷۳ ابر
 غل ارے اک ۱

 لی لازتاڑلاکلارٍتزرض[-
 ٠ لاک ا تنا نر ۷

 لات زط اکاس ایوبی.
 رح کن ۲۷۷ اپ اد
 (/لالد ےک تومم کپ

 /"ھ , 0
۳۴" 

 لاک س ا قلمی اف ا ران.
 ٍ ۱٦۲ (لواب)

 زئاسواسس ےنرکن ام نیلام
 ازابکا یت اما الخ ادد
 م2۱۳۸( ےہ
 2/۷ ت7"

 ٴ ۸ می
 ترنم نایما ےیل ےک ےن اموکاںئا۔.

 ۵١٥. (لدااطز۔ ےہ یردرض
 نر بوس )اک مات یم ایا.

 ۔۹

 اکا زم ےک نوا ےپا ہد

 ۵۹۰۹( لرا ترے
 یاد ذلک ےن نقل اع
 ا ے۲۸ ار

 نار ۔ انب کل ین تا ےک یا.

 تب

 ۔ھف

 ان آر ا یک ست
 ا۳ ارے یھب
 ےک تان توا تازاکم اظ

 ء۷١٠٣ ند ناپ اک ئاقاعس
 ۔ک ک۱6 م۷۱ ۷۹2۲۹۳ <۱

 ۔(۷۸۸ ہ۸۰ ۔(۹ ۵۸

 -۔۵٥۵۔ذ ٥۱۷.۵۰۳۵۰۶۰

 ٢٦۳ ء۵۵ ۵۳۶۶۰ ۹۳۰٢

 |۵۵۱ (ع) ٦۱۸ ۔
 ۸۔۷۹۰۹ ۔۸ ۔۱۵۷۷۵۵

 مع ء۷ کو م۵

 ۔((۴۔ة1۵۰ ۳ مم

 10 0 ک0 ا ا

 .۸۷۷٥٥



۳۳٣ 

 یا4۳۰۹ ۔ء۸

 ٣۹۳۳۷۸۰۷۶ ۔۲۲ 1۹ <)۲۰))
 ۔| 4 “1 مل۶ ۳۵
۸- ۲۲۷۵“ ۲۲۷ > ۲۳۳۰۲۳۱ 
۷۸۲۷۷۲۵۷۱۶۱۰۳۹ 
 ۳۸۔۰۳۴٣ <۳ ۵۹ <۸۰
 غ۷ل

 9۔0۸۸ ء۵۸42 1

 ینایباک سم یتاتنےک نانا تیل.
 (/ئ الا 2ور

 اکس ا یل اتر ین لاد ام.
 اتع۲ ۵۰۱۹ ۴)./مید تر كا
 ۳۲۹ ا٭۵ ے۳۷ ی۷ ۔۳

 ۔۷۷ ب۔ڑ۰۷۰۵۷۸ ۔۵۰ اگ
۶۸- 

 سا قانشیےک تداع کب الم
 (ء نیر زرد *مالساز کش د ئاباک

 ۸ ءء۷ مد ای ا ات ام اکا ا.
 ۷۳ ا۵ ۸ ۷ مک ۳۸ ٣۳۴
 ۰۷۔۳۰۲۱ ء۱۵) 47۔۱

 م۷۰ ۹۰١۔۷۰۷ <۷ “۱۹
 ط۳۸ اھم ۷۷ ء۷٣۳۵
 ۔م دس مم سانس اہ

 ۷۹۰۔۴1۸۸ مم 1۔0( ٢۔ 4۱

 ۷۳ و. - ۸
 ۱۸۷۰ء۱۵۰ ۔|م ۹-۳۰-۱۹

 ۳۵ ۔۲۳۳ ۔٣۷۳۳ ۔۵
 ۲۵۹ ۔۲۵۸ ء۲۳۹ -۔۷
 ۵۲ ۔ککا <۲۸۹ <4۸۷ -۹

 ۵۱۹ ۔[/ ۷ 0< م۷4۷ ۔ ۷14 2۷

 ۵۸ء۵۸۵ ۔۵۵۳ ۔46۵۲۔۱۰

 ۔ ع۷٤ ۔۲٠۸ ۔3٢٠٦٦ ۔۷۷م۳٣٭
 ۵۹ ٠۳۸ (میا لع ٤“

 ۱۹۷-۲۷۷ ۱۹۳ ۔1۹۱۔۱۸۲۔۵۱

 ۳۹۳۔۳۷۸۸ ۔٢۰٤۷ <۲۵۵ <۱

 زم ال۳ × میوے میم ال مما ہا

 ہ۲ ۴۶۳ ۲9ی م۳
 ای ۵۷۵۔۵۴۷ ۔۴۰

 : ء٢۱
 ( الف لسی ر نام لم اک سا:

 ۹۰0 ا
 راب تام نرداوسسک۔--

 ۵۷۷۔۵۷۵ ۔|:۷ ۔۳۸ ۔۲۳ ۵

0-71۴7 )۵۱۹-۵1۸1 

 ۔۷۲

 نکا قلت شام الا...

١۷۷۷۶۸٢۲۰ 



 “۲ك
 ۱ ماسک در
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 ١ ء۲- ۔۹۱- ۸۳۰ :(۹۔۵۰۔۰

 ۲۳۵۔۱۵۸ا)۵۹۔۴ ٠ ۔۳۳

 "م۳۸۷ ۷۷۲۷۸ ۷۷

 ء۸۷۳۴( )ء۲۰۵۔۷۰۷۷ ۔۸
 ۸ ۵ان مس <۳ ۔ سس۳ ۔ ۸ ام

 ۳۰۱۷ی "۲۳م

 --(۲۸ ۲۲ ۲۲۱۔۷۰۸ م۷۰
 ۵٠۰۰۷۷۹۸ م۷۰ ا۷۵۷ -۱۹
 ٤ دم۵ ۵۸۔۱
 می ۵0۹۰۷۵۸4- 04

 تر
 غل ا کر مز ۔ مس ۸۸
 05ح

۷۰۷۷۷۰۶۰۸۰۸۳۲ 
 ۔م۷۵۸ ۳۵۸ ۔۳۲۷-+۲
 اپی س٠ 2 ۔۵ ۷۱۹
 ال ٣۳۔مال ۔م۵0-]۸-۸ <<

 ء٣۱۳-۱۲۰۔))۹ ۸ ۵٥۵
 22س ر7
 ۔ مس ام رد سم مم۹
 ات ھ۷ ٠۳۸۹ ء۸۱ ۲

(۷۸۰۳, 

 می فرشپ تزکراتماک ئا۔-.

 ط2۷ ۲۹۷۹۵ ۰
 ء۵۵ ۵۲۹۔۵۲۸ ۔2۷
 ۔۵۸۱۳۵۸م ۹-۷

 از ۹ 7۲١۷۱

 ا 0 رس مس
 یک ' ی7

 ۸٢۔۷۹۔۷۳۰۳ ۹۸
 ۔۸ہ4 ۸۷۔۷ <۲

 ء۵٥ ات: ے۷) ٠٠۳

 ء0۸ ۲۷۳) <)۳< ٠۳۲
 ۲۲۷ ۱۷۱۹۸ ء۸ ۷
 ۔۲۹۰ ۲۸۸ ء۱٣۲۵

 مم ےب 2م زس
 رک ش2 سے
 اگ لن “۳۷) ء٢۱م 2۷۔۵
 ء۳۸۷۸ ۷۷۸ ۷۷۷ ۔س۵

 ۵ ی6 ے۹۸ ٣۹۰
۶۶" 

 ۹۰۱ ۵۲۴٣۔۵٤ ۷٤
 ء۲۹۷-م۸۹ ۷۸

 هے 0/م۷۵۸)۔۵۳۵ ۵۰۸
 ٤۵۷ ۵٥٤+۵2 ٢ ۷ء۵۵۷--۸



 غم اج 20 ٢٥ ۔۸

 0 ۳۷۲ ۔۷۷ ۔۷]

 0۷۸-21۵0 -< (۷۷۸۔ك۷م۔ ۰

 ۰۵۸۹-۵۹۰ ۔۵۷ك۔ 27

 ا۲۶۱۲ ۹ 2

 ۔ا۳٢ ۰۱۴۷ اھم ۲۔۱۳۹ ۔)ل۹

 م۲۳ ء1۹9۰ م7۸7 - ا04 اند

 -۔۸۰٢ ۔۲ ۸۔۲۵۵ ۔۳

 ۳م ۔ ۳۳۔۳۸۶۵ ۔۷ی' ۔۰

 امر ۔ عی ۔ سس دم
 اس۰ ۔۳۵م )۶۵| ۔۳ك ۱

 (۳۸۹ء۰۸+۳۔۳۷۵ك] ے۷ ۵۸۔8“ ٣

 ۔م ۳۱۔۳۹ ھ۔۳۸۹۳۷۶۰ذ

 ۔م۴۵۹ ۔م 2۸ ۔م م۷ ۔م ہم

 2۷۴ < 40۳ ۔ ۱ ا۱

 ۔۵ ۰۳٤اھ ٤۱

 نیک قلحت ےک ماظنف ینا

 م۰

 ۳١۔٢۵۰۵. ۵ نکا و خار ۵ےس

 ٣۳۶۷ -۱۵-۱۷ ۱میر نا مایکںس ما.
 56۷ نان نلامزروشناب ا -۱۵4۰۹۹۷۹4 4۸۔۷۔۹

 ۳۹ ۸ ۴۹۹۰م ٠ماہ ۴۷۳۷ ء7

 6ار سیریل یگ لم یئالس سیم سز. ۲۳۵( ا ۰ ۔۵ےم

 ۔۰+۲۹۔۷ امت ۳۷ <۳ ا
 ۔٢۱٦ (غاكر تعا ساکن ما _۔.

 “ملال اس تر ۔٦ ٣ ) ۷۰۔٣

 ۔۵۳۲۔ ۵۷۲۔۹]۵ ۵۱۸ ۔/۷م

 ۷مال ل:۔۷۵۵ امہ ےل س ۔ نس
 ا ۷٢ / ما ت44

 ۔۵ ۳۸۔۵۳۷ ۔۳۷۷۹ ۔۸

+7 ۹۰ 

 ۔۱۹۰4۰۱۹)-۱۹۰۔)۵ك۸ ۲
 ۔ ۳ ام س×۷ ۷۸۱۱۴۲۷۸

 1۵ا6۶ م7 یم طس مز
 تنگی م۵۹ ۸

 کا ما ںیم ےک تیا
 0۴۸-٠۵2 جر لال شا

 نل ےیل ےک زم سلف سیا.

 ملال مم ي2

 ۔ ۳ ۵ك ۶۳۷۳۶ ۱۳۶ ۲] ۔۷۰ یر
 ۲۳۹۲ء۲۷۸۹۷4۸۸ ۸)۰۷۳ ءك۵|۸۳

۸۷۷٥.۰ 



 ر۷ ےآن ای مالا اف. ما سار ۔ ۴م - ۹۲

 ۱۸ (۰۱۸۳- ۱٦۳-۷۳۷
 ۔ے٣ ۵ ۔ہء۵۔ ۸

 ۔2| ۔۷ ے۳ ۔۵۵۳۴ ۔[

 ۷-۲۸۶۰م ۹۔۰۲٠ ء۱۵ (م/ایپ اتر

 ء۳۸۸۵ ۸۳۲۳
 ۷۴ ۔۱)۱۳۔ا۰٠ < (٠ ۲ ئر

 م۹٦ ۳۵۷ ۳۰۰۶ ٣۲۱
 زادن اک نقی ےنرکن ای حت.

 ۱۵-۴( ۳١ (مر اجرا

 ۲۸۵-۳۱۳۰۹۳ ک۸۳ ء۶۹
 ۵20 و۷٥ ۔ ۵٥۹-۵2۰٤ ۔۷

 ۔۷٦ ٦۔۸٠٤
 ے نیب ںی مال وت.

 ٦ ہا اغر دصقتماک
 اکے کت ایب ا2 مسلم اٹ

 ۲۷۸۰۵۰۸۔۵۰۷ 4 مدئررش

 ء٣۴ </۲۹۰۸) (٣۰۰۹
 ۔۳,ض
 ریا کن اہ مال ای ات.

 ء۲۹۹۸ )۰۔۹ ۔م[مداتل

 ھا ا ےس تل نم ۲
 ۔2

۷۲۵ 

۳۰۸۰۸ 

"0+ +۳۷۹۹ ۹٘۹ ٤ 
 ر٣ م۹۹ ۔ز)م -ءرنل4 ھ۱

 ئمئئ۳۵۹ ۔ ۔۰ 1+

"۷ ۵٥٣ 
 دا۷ رکنا مالا طول حق.

 ۔۵:۹ ۸ ۳۵۷ 2۵2(۱ا) ۵۱۰

 رمتماکے رکن ا مالسای عدت
 رام ار |( ١۳]٦٠۔

 انب مالس الی ےن وف 21

 ۳۰۹۔۷ مان رشضتم ۳۸۳

 ےرن ا السالم ید نت.
 (ماپ تر دمشماک ۲۰۹۰۶۸۸ ۵

  ۷لا9 ۔ 4/ 0۲۰۵۲۱۰٢نم

 ء۰۶ ۔۱

 اک رکنا مالسالدم یکے
 ۔۸۔ے م۴ ی) ربععم
 ان صا ید مالسلع یوم.

 مد 6ر دصحماکےن ٠۴- ء۵۹
 ا۷ پس ۔ مک ممے رس را

  ۶:94:))۶۔۱۰۹۔ہو "

  ۹9۰۔۵۵۲
 ھ

"۹۰" ۹2۵ 



 ء۴۲۲۷(
 -دصتماکے رکن اب نارقلتفف

 ءا<٢٠ ١۷-٠

 ربقماکے رکن ایہ نائای بال ہقف
 1 ء۲۹ مایا

 ھآ[نیان مد فییم اص تھ
 ۵۸2۷2۸۲ فر س جر

 ۔دصتماکے رکن اب نیر
 ٥٢۱ ۷ر

 رض اکے رکن ام کٹیشئےخ
 (۵۳۳٣ ا)

 لنا صل1ا
 ۔٣ ((خ عار قماکے کن ایب

 ۔۵۷۱
 اس تم

 ۔ سین ےس زین ۔ 04
 ([اجبرستخ۷ے رن ام فى ات

 را
 ۷ھ

 ۱۹۱۰۱١٤٢ امب عر
 دمشماکے رکنا السلم

 ۳۔٢۵۷ ۔۵ ۵( مرس حر

 ردصتماکے رک ام نیل اوز ت

: “ُ 

 ۔ہ ٭(مصای

 دمتماکے رک ام فبکب احعارحق-..
 ۲۳۔۷١۵ (غ اہ

 دمقماکے نر اب ال یز
 ۷ ن٦۷ ۔۱ ۔۵۵ ۰) ٣((

 ا ےس
 بیت بلطمو نو
 ۳۰۰ (معد پر ۔ےھت ےک
7-0 2 
2 
 ے۲ امت لم” ۔ ھ۷۸ اھت ال مم ۷۶۷

 کک ۔۷٤1۔۵۱۔۵۰۷۷ی ا

 ان مار۸ مم سرا ۔ مم یس
 ۳۸۷۳ء۷۰۴ ۱۸۷٣م پر 2

 ۷۹۲-۹4 ۳۸ اس۸۰ ۔س۸
 ۔۵۲۵

 تا طاس س0ت08000

 ۔١٢٦ ۵2۹۔٣۳ ۷۔۵٣۳ ((ا5ر

 ا۱۵١ 1/۱۰۹ ء۹۵-۹۲۹۱

 ا2۶ ۱۳۷۔۳۵ - ۱۳٣ ۔۸۶۸

 ۵۷۲ ۱۸۱-۷۸۲ ء۱4۸۹ ۔ 4۲

 ۷/١ ٢۱۸-۲۳ ۵۸۲۔۵۷ م
 ٦۳٣۵-1٦۵ ۔۷۳ ۔ںس ۷۱۷۷

 ن03 16140۸



 ہہ

 ٤٦۵ر-۔

 باک ن یش تن فاطخےک ا...

 م۱۳ ابر
 کد کم الا اےک نشتنم

 2 'تااور ےس لام یقب ہو

 ع۴ ۳۹۷( د لے ان ںی
 ۔۔۔-۔تالہ ۱

 نار لیا تی کردا صیطاک
 تو ۔۲۸۵ ۔۳۴

 ۔ لیڑمیکت یرادفررا تیراضو
 ۴ .۲۵ (خ)

 * یکے کول این ےن ےس تال.
 7 01 ےلدرردا لرراام
 ر۳۳ (لدا6ن

 2 7 جت وم ےک ےس الف.
 ء۲۶۷۵ ا 2 لراو

 زس اکد یو کن ور صو اوس ےک ھا...
 ك/ك جر ںی ٗںراو ان

"0" 
 ئ +97

 ٠ م٠٥ مرٗور لام لںااد

 ٥۱٠٥٥٥لبا بر لاش

۷۰۰۳ 

 2 1 لودو سک نکی

 ۔۵۵و ۔د< 20

 اترا مے یا دوا فل.
 ۔۸ ؛لداّئ) م٣ 1

 ٠ اک تے رد ا تلی مدار ےس اتم
 یہرارعس َلْزْزارلا 2 3 7ر7

 لبا6ر تلم یکروعشک یبربا
 ۔۵۸

 لک اج تراکا یا ا ےک یف اک
 ات ۹ رام لی
 "۳88 ج +۳

 02۳ ؛لواٗتر لاش
 د02 ا لوبدرگرد ےک نوا
 ہم لاو

 ندا ٗئ):لاّم لن افْنا ءاراک انب---
 ٢"

 "+۸0۰۰ ۹۶ی٦
 یکے ہد یبا ےہ ےک تامل
 . ۵۱۷ر نیم
 ٠یا “حس ٣٦

 مد دم ۔مش (م۲ اتر
 ْ ےستی امر ےک نئ دداف_
 2 طس لیک رپ مدح



 -۶۰۷ دا لی کل اخاطج أ
721 ۱ 

 2 کو درکےس مان

 0 ٢
 عر لیک اد ےرکت بی

۲ 
 ا اھ
 ںی ےیاقنم ےک مالسا و تہاش
 ھ2
 ےن ایکو ا زم اھم _

 مد یر لیکس ںوراکرہ
 ۷۷ 2 لت مک نت

 نیک یا بے ےک توہم.
 0 ما

 28 ایا ایدروز اب ےک ھر قی
 نر لیا ا ںرلاو ےرہ )یم
 ء٠٠١۰

 ۸ امر لان یک ںیدوب
 امان لوک کرن زور.

 و ار
 اند لال بد اھت
 ۔٣۳

 نور ںو اٹک وز یوم رو

(0۸4 

 (لدا تر باراک ادا ضا اک
 ء۵4۷۹ ۔۵۹

07 
 ٠۵ /لوا ج) ںیمےرراپ ےک انکا ےک

 ۲۳۸ ۔۲۳۵ ۔۷۷۵ ۔٢۲مك ۔ا۹۰

 ۔ سا ×س۱ ےک ۳ ۔ اس ملا
 ےاعد یارتد مالا دعب

 :1۵(مرد جر ۔راففا
 ١۰۱۲ا نانا امد یک ٹاپ اعا۔--
 ۳۳ (میرر ام 1 تارا ا.

 ابر رامد یر الس الل بیا تزفج
 1 ۔٤
 رکی یئاھد کم دام وم تزحج
 خا6 )د ےس ےن رم
 2ك ا 7۷ یوم تفح

 ٢۲۶۷ مر عغر۔ ےک مے ت اج یکدم
 عد یک الا خ یک تزحح_
 ۸ (ء ا ج
 تک اد یکم لسی تر
 (غس ضر ےس اج یش رد ےک
3 
 72 نوکرف اض یک ینا امت.

 ۳۰۷ (مد نر ےیل ےک ناپ تاج
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٣۰ 
 ےک ےنال نا اد یکم نلااسم تن

 202۷ رر جر ا

 نزامرب لم اسایلع قو۳ترذ مد
 ۸ در اتر سی ےک

 ےکلاع مالسلی اف یم تر ہا

 ٢ مر حررافکا
 شا افد کا یو نیم کن وڈف
 ۔ ۳ ۳

 ییہ اغد یکم السلم باوا ترفم
 ُ م۸ مسا یی تااع

 یا تو 0/0/0, ی نک

 ۸۳( ںیٹیہ ےک
 راس ادرک لالع حو ترذخح

 04 ًََک میان
 ناززام مالسای فر تخم

 اد ےل ےس یی ےس نے کرم
 ۔۸

 00۳۷س
)0۳۳ 

 یو امر یک الا نا امت رخحح
 ۵۲۵( جررمسےک ےن مالک ک
 0م یکم الس ایل اتر
 بہ ےک ےےرریزآترازرک

٥۵ ۵٠۳ 

 ہہ ٣
7 
 "0ك"۸, مدار

 لی مال تر.

 ٠ دا6 زاد کما
 20 وک

 تن ےن اوو رن ں و یب

 انسا کے ایپ سراغ شر ا
 ۳۰ اتر

 "۸ ہرلاو
 "مم

 کیا کاما تر
 ۲٣٢۱ لوا تر. ۓن ےکرالوا

 یک ترضعح یی ےک لاس انا
 ۵۱۵/ل دا )امر لم لسی
 تک لام ا ےکرود ۶ای 6ر

 کف یی یی ےئاز
 2 0 کی ئاھکنس

 ارد تفخم ےاود یکن نٹ ۳

 أ یکن نک یاب ےی ےک نا
 7 ِ ر ۳ نر ءاعد
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۰ 

 نا

 تا فو ایہہ یک 6 ںعرم یس تو ےہ وک 0



 دچ وس سم وس یسوع

 أ

۹ 

 ۲ كا) ات

 ام تام یک ورنہ اسم ےکادمن
 ا ما تر لم ےس
 ا كى 6راا ین لا نیرلاواھیت

 ا 2ص0

 نا ا اد یس رپ ایراوس
 ذ 2۱/۸

 دام یکن کیون تما زور

 مج ْن ٣ وم

 ا "مات ارد مسلح موت.
 یس تر ان ۲ع ٠+ ام ار

٠۱۳۳۲۰۱۲۹ ۰۳۰۰۹ 
 ماماظر سی اد ماس موم

 مس ات ء نم
 ٌٌٗٗ۰--4-مم“ مار /[يصصلھە+کۃھ۵2327

 بر ۳۳۳ اما ۶۶۔۳۰
 ۵۱٤۷۵۰۹ ر۷2۷ ۔٢۲۰ ۔ 1۲ ١۵٣

 ۰ کج ۷۸۷۔۸۶2۵

 و
 ء۷ مما السر.

 مم ات ء۶۴۶۵
 ء۲ ۵٤

 ۵ ےب یو
 ۔۵۲۷۱۵۲/ 2ئ۳ ۸4

 ۔۵۸۷ ۸۱

 ۳ ےک 2ر ملی زا ا و

 ۔١۵۱ ا۵۰۹ ۔م1|ا۴م۸۸ ۔مد

 0۵ص ۳)1 ۔ ہء-۹١/ ایر
 0 ۲۸۷۔۷۹
 ۔۵۳۵۔۵۳م .مل]

 ۔م ای۵۱( مد ر مالس مل

 ۵۱۵۱ھ ١۱۔۵۹۱۵ ۔۳٣۵

 .۵۲۹۲۵۲۷ )4۰-۷۹ م٣ قر
 ا۸ م1۹۳ ء2۸4۷

 ء۰۷
 ا۸٤ (ندئ مسافت
 ء۳۲
 هم مدد, مالسالل بیک ا.

 ان۵۳ (ئ۵ ا۵۹٥۳ ۔۸

 ء۰۳

 ۸۸ ا۷٣ د ار مسخ یت.
 ٠۷٢ اهم؛|۔س۷۷۲۰ ۴۷۵ ۔۰]۳ ا۶ا

 ء۸ ۵ب ٣۰۶۱۲۶ ا۴ھ)۔۔ ۰۷

 ۲۹۸۷م۸ ۰٠۲۸۰۶ ۔۹١۲ ۸

 ٠٠٠۵۰٠۵۰ ٦۳۹٢۷۳
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 مان مسالک کو نت.

 2۵۰ كس م۲

 "'"01121س.۷“.2 1
 مم ٣۹"

 ُ ا ) مدللایع و ورم.

 مم م۲

 ٠ ۳۲ مایا مالا لایا.

 ۔۷

 ء٤ ا٢۸۱ مال لو ادرڑھت ---

 ا۳۲ ۸۰۷/ ایا ۔۵۷۱/ ۔۰

۳۱ 
 * اء ۳ مس مالساام نا یھت...

 ان۲۲ ۲ پا2 ا۵۷۹۰ ۔اک

۹ 

 اما غار ماس بد
 ۳۳۲ ا۹ سک

 دو تک
 ای ۳ انا ما ء۳

 ء۶٤۹۸

 08ہ ہہ پ
 ۔ ۳

 تک تے
 90۷ اپ ات ء٢ ۰

(۷۸۰۳٣, 

 ھ2

 ٠" ۴تت

 ہا( اد تک احاضعف
 کا  ۔ خم دوم ف_

 ۵۷٣۔۵۵٣ ء۳۰٣۳ -۱۴۹
 ہا کی بو شک
 انب م۸ ناپ اتنی ای ان استت

 رس

 ء۹ ا۹۱, ای اس میل
 ء۷۳ نا نال

 ٣۳۰۳۶۸ )دام مو او

 ٢ کند نیا مانا اک
 ۲٢۵ خام. تر

 مم ا ا کار.

 ء۲۷
 0۵ است عاصم ید ےک لگا ۔۔--

 ۔۲۳

 یکتا نوکر

 0 ےہ ار

 وا مما یی 2"
۳ 

 کل و کا نو دو غاساس ات



۲ 

۱ 

 ا

۰۳“ 

 ۹ (لبا5ر 2 کت اھم م۷۲ ,لراتر 2ار
 یک درواّم ںی اند نییکہ ریزور 7َ 2 ی0

 ۱۷٢۲لوا تر ںیہن ت یر ء۳٥۱۵ (لوائ
 او ںی تروص یکے نون یز ایر
 ۵٠م لا۸ ۓر ےزڑر

 قزاد تب لررا اڑ ا فلو

 ۲۲ لداٗور ےاب کد
 1 اما رک امر اتومےکک ےس

 ۲۲۳۲۲۰۹ اکا

 ۔ےئاب لاس ھ5[
 ۔مہ ۔۰٣؛ (لوااب

 " 2رت ۲٢۰۷۳۴۸

 یک ابا تن ایر الہ.
 ۲۹۰۔۲۷۷ /مرایپ ایر ے راگ

 تیر سلب کل او ناج--

 ےہ یوم لاع کت دق از
 ء۱

 نل اند انفایڈ ےس رم <-

 ۔۲۱۹ لیا

 ۲۱۹ ۱لدا 6ر نیلا اکے یلاواو ے
 زنگ تانزداتم ےل ےک نیر نیل ام

 ء۹ 02

 :)/صضصلا ہوس

 ۷٢۲ا بر اہک ے سا کد ام
 ۲۲۲ل داد تیدوم دوم آی نے

 یکض رت لیس یس تے
 ٣۷۶۲۳۷ وا6 ادا ٌ

 یا
 لباوبتبرسرلہ کی زا بت“

۳۷٣٣۳۷۲ 

 لدا6ر ایل اف ىاکرش ۔۔ ٣۳۲م

 سس
 ےس باک ب وا انایاکت راج
 م ايرااب نیلی فا لہ اب
 مء۹۔۵(۴14۸-۴ ۔٣

 رئلاصیباوبب عن یھی کہ وکن ا _
 مم ۷۷ا 7001

 رر اہاکن ال مالس پات ئ0

 " ازرحارٰ!۳ن۵٥۔

 ےہ ںونبا تو ےک ےل م ےک ربا
 ہک 5 اررم ۓڑلا ترک رکی
 ۸۴۷۷ مان



 ہد کنی اس یکابکےک لیٹ قاو
 ےہ 21 تابع فلا فر

 ۔۷۸ ( ٤
 ایکو د ںیمے را کے اھت لا
 ۔۵۱ تن

 ! ۔۷

 ۵مو ار تگ کان لا ںیئص

 ۔ ۵٢

 ( میرا تارا ےک نا ںیم بمع
 ء۴۳۵۷ ۔۴٣

 2" رم رک صا اک لا...

 ص ۳٣۳ مس ےھت ےک رکی ھب

 قا غم لاف ارد یم 2٢
 "2 ۔(٥4٥-</۷١ ء٠

 مم بر اتر دام اک ناک
 ۔ ۸

 ھ32 9ٰ 77

 “۸۳۔۱۷۳ ود رب

 قر تک 27 ا
 ا ما الا بر ا
 ۔مم

"۱", ۹ ۹۳ 

 تال

 تو یکے ک ویر کت داباک
 می یوم بین یتمہپ ںیہ
 1 تک ٠

 ا ایر یکم کاہے
 ۔ا ۷

 ھ٣ اکر داود

 ر۷۰٣ ء۸۹۳۰ ۷۷(۱۔۹۴ ۸/۸
 ل٣ ۵

 9 0 0 و
 ء۵۳ 5

 تا بہ یئایذ کا۔٠
 ۔۱۵ م۱ حرا نالقاک "اک تک

 و ے۷۳ ء۷

 قی الالفا کن ا ںیم تی اج نا
 ظ۷ دیا اکے س ناوا

 ۵۹۸۹۰ء۵۹۸۰ء۵۳۲ ۔۳۰

 ۲۲۵ء۶۰۷
 لو خس تر
 ا۵7 ۔۴۳۸۱(غ اتر یھ ٹر

 ا ای ھ۸۰ ۔۵6۳: ۔ہ٣
 کے نا ےیل ےک نازک ئ۳

 ٢۰٢ تے

 ۷۷۔۷۷ ان٣ ۷۰.۷۵۷ ا۷ھ:
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 ۔۵۴۸ متی 1ٌ

 ترک تلاسرو یقو ےس ےرسدو ک ۱

 ۔۵۲۷۲۷۵۱ را2
 کا ےہ درارڈودامرک ا 7ھ ۱

 ۷۷۔۹۰۳ ۵۳۵-۰ ١

"۶۶۰ 00"*" 
 یتفااف کلر ۱
 12 ما ا ےھب یا ٦

 ۷۳ در 2
 کرام طس کن یکن تِ وو

 . 7۴۳٣۱۵۰ ےب

 تیفکل بم یلع ٹل) یک ھم

 "ئ2 ایکت زواک

 ۔ۂ

 تام نںوو ےہ .
 ۳۵ ہرا ای 22

 2 .س

 تک نکا
 ٦۔۷۷ مت <۵ ٣۳
.0 

۴ 

 -ررٹلررام اک 227 اس

 ۷۷۵م

"0 

 م٣٦۷“ ۲۳ِ پ/

 رر ا ہت ودرک رن وج _
 ۔ا| ۔۸ مر ےھت ےس اوہ
 ریا تا نی ےاقم ےک نب

 ءك مغرْير ہال ذاکر ازرس

 ہوا تر, الٹ نا ںنالسمم
 ٌ ۸۰7 20 ۲۵٢۷۶7

 ور لاج سیر ےک نیم

 ا یش ع نا
 لام اظ حی یل
 مس × 2۶۳۶ اھت اھکررک
 ے فط ریال یک حح

 نا کت حادعمو تنممالم
 تفلاخ 22" ً

 ۔۵۷۸ ۔۵م4 می 2 لب

 اکی راوی سا 1 وو تک ن

 ۔۲۸۳۷ ا ا ےھت ےکا ڑٹا ام

 ۔۸۲ك

 دلا ویر کن یر کتا

 مشیر ےھت ڈا قام اک یل
00 : 
 ۱ س۷"

 ۔ من



+۳ 
 ۔م۲۳۰۔۳۱ 2 7 ےک شکن ا.

 2 ےن یت مکی یئددہ
 7 کے لیڈی نو ات یب ء۸۹ “۸۸ ۔۳

 202 اَت 2ام ات تا ن یا اکر مل یک لا یر و
 ۳۸۹۱۳ جب اھ ابر َت اک و

 و و " اس ینا یم لا ےس ماس
 ۲۱۷-۲۱۲-۲۸۰-۲۸۱( رام ٢۶+

 تا رک ًٴ 0 توا اک از
 ۰۷۵۸۔۵۷ ۷ عر ے۷ میر ۲۰ا

 ےہ ات "“ٴسيسِ

 "مم" ۱۵۵8 تا لاش یکن ور زؤاج

 ۔ اسے. اک کیلو یو
 . ےےک ےک یاد ہد یکے نر
 .ےھتکے رو ہد ےس فط لیا

 " 7 ." ۹ك و یر
 ہی یو کے تے امدوف دو ےڑاکنا تالقےک تراد 1ن لو
 ہدالکروو تاا ازل ات و ا اس ماس مر عر

 سی ےب "۸", ئ۳

 ١ +7 : ۵۷۔۳٣٣ ۔ م۹۳۷4 ء۱۴۳۰ ۔۶۹
 ت نرم اک ناس لیلی لیلی چ 0
 2 عیش لاک وا ارے
 ٣ ھ٥٠ لا ںیم نہ 7010" س7
 _اکناے ایلیا لیلا لو نا بایاکا اےس فا
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 ےن اب ناک بر ےارکل او
 ء۵۰ یر

 ایکن اے رات کرامت انا عا
 ملے یب ےڑلماکب یت
 لسی یکے ای

 مک ال
 و بت تو دین اک نا ان

 ۲۳۲۵ء۲۲۷ ۰۲۲۱ م)
 اک ندا انے ٠ تت۰
 ا تی 02
.0 

 ےہ رک
 ۷۷٢٦۔۱ ً

 رہلاطاکن اے گہ لع لا یو فج _

 کلا ما شے ںی نار
 202/ اس با

 ء۱۵۷۰ رک

 فر ترکح ود

۶۳۷ 
 ۶مر ےب

 ہما : ہ بارک ارے رام یکت مج. ےل

 +۶ ۹ بت
 ۳۶م

9 

 : رب
 رڈل ۱ یر ون ہود یخ گےک یگ یھب -.

 (م ات ما ناپ
 ء۵0۹4 -۷
 227 "٢

 ۷ (غای5۔ ۔اوجا وا عر

  ۷٣۲م۵٥۔
 _ ےس نا اک لسی یل شلا یر ونخم

 ے ںی ال ںی کر کان
 اے راہ ید بیول لا 2

 (۳۱٣۰١٣ مر ابی اتا ےک 2
 ےس دادا یار ۱ ا تر

 نا ور ےھت ےک ان
 ا ریل ا ترفح ےن ںی

0 
 ہا۲ا( اتا را اتا اگ
 ۔۵۳۴

 ےک ےن ےس یم
 ان۸ ۲(ا "0"
 ء۲۷۸۷ ۷۳۶۴

 27 2 7اس ےن اکا كا
 اہ ان لاس ےہ تر

 ء۷

 ےڑنا اکی ہیلی ا یر

 ن03 161+00



"0۸ 

 ۰۵اب سی 2ک

 ۔ ۵م ۵۱۳۔۵۳ ء۷ ٣<
 من رم ۶ء۱۷۸ .۰٠م

 ۴۵۸ ۔٥۵۔ م ا۵ )رم + ۱۹
 [م ۷۰ )٣۳ء۱۳۹ </1۹ 1۸ ۔۰
 ٢۵۷ ۔۸۱٥ء۷۰۷ ء۰۷۹٥

 ۔۳۹۹ ۳۲۹۷.٣۶۵ ۔ ۹۴

 ۔۵م۹ ۔2۵م۰۸ ۔۱۰
 دلا یک لا لو ہک ازل اک لا 2

 فیٍزمآن ول س برسر وطررلع
 , ھ پاکر لا نر ںیم ےہ رک
0 0 

 ٤ا

 ہن نا اہ ہیلع لا یوم. :

 ۔ےت ےترانایب ہو یک کے مال
۳۲۰۳۱۹۱۵۱۶6 

 ترادار و ہیلع لا یا کو...
 پیر انا ےک ےن رد کرک

 ماس۷ ۳۸۸ +۸ امین
 -۔م1۷-م۵ھ م۵۷ ۷۳

 ۔۵۵۱ 22۰ ء۲٣

 ےک وک ہیلی ٹن
 ۷ئابپ اپ )۔ ااس یکن اعےب ےک

 . ماما ۸

 7ترک ضر
 اک ںورغ یک نیوا ںواھسم
 ۵۳ یم ۔ مہ یم مز
 رر اضفتا ےس عن اک عن و"

 ےکر ایکس وو طلال
 انک یکن اوپن یل ںی با

 ہے روبی کی
 ۷ مر
 ا دیک تک سس

 22 لاک اکا ان یکم
 َ ۲ك ۰

: 

 ۲م 2

 تر
 2 ءء/۳ءم"۳2۵0۵ھ م6

 دس ایک او ٹیک
 یل ںی اےک لالا یکن

 2ت
 ۰۵ ما ۔اکے اہے اس

 ۳٣
 ےک فال سس 07

 |۳ ۔ایدرکد نب ہت ار اک ےس

 تل یکن لا ےس



 ۲٢٣١ ۹۷ء
 بب ۷ ۳

 زاد ک یب مان یفامع اک
 ٣۳٣۱من یی

 .بابسا ےک الا ت فلا کلا.
 م۷ ۔م ۰ “۷۵ ء۷۳۲۱( سنا

 گلھاب ۳۰-۷۵۲ ۷۵۰۔٢٣
 م10 ۳۱۸-۲۷۰۳۸۹ “م۳
 د۵۳۔٣2۳-۔۵۲۲ ۔٥۵] ۔و٭م

 ےک کر ما اک السر ےس
 2 8 یک ال

 ۔ؤ۳ ۔ن -+(/غ 5ر بسا
 کس سر سس کل۹ الم م2

 یز تاخ زا کم اک عا...
 (۱۵٥۷ میر٤ 21

 وکی دز اہ ےلطع کب رے ین 0
 ہل عا ےس 1ہیلی یر مح

 م۲۴۷ 2 کںاماک

 ا ا یخ یکن ا ۔
 رسا 22٦

 ےڑٹلاب یم لساو ںیم ید

 رال و لڑ کتا گنا

0 

 دوم ایر ےہ ما نم یں یم
۳۴ ۹۳۰۹۲ 

 302 کم سلم یک ۷
 ےررکہد ںایکر جج ھئاسےک
 نیکی وک لا انماکن لاسٹ
 م۰۴ ًََ

 تپ
 فاخےک ویل روف (ا)۔.-

 وج 22ە۶ەه۵ ۱

 227 ام ےہ 1 ےن کوک وک ے رسید

 تک ۔ہ۵ مر
 ما وک ہللا سیل ×۱
 7 7 یا کروز ےب
 02 ارم وے درک
 را رسا اکا ےک یک
 ۱۲۷٣-۲ نر ےب یازلر اکردم

 ات.
 ۔۵ا۔ َس اس رک رب

 ما مل یس
 ےک لایکے نس نوڈ یئارن ےن
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 ۷۷۷۴۶ ما 6۰۱۹۲ ۳((۲ اتر

 رکن وما لیپ ےس ےک سا.
0 2 

 ۔۳

 یک وان مام یم تااد او...
 ٴ من

 (مابتر لا یم یک تاک

 7 1 ء۷

 مضر ےگ نںر ںی لامع نام

 ٢"
 مد اہ سین نزد ےک لاھا۔...-

 0 ئ۹
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 ۔۸۹۸۹۔۸۸( رش 2

 اب پارک نل ا ال نا امضفاح-.
 ایک یا ا اے دالوار
 مشت اک مز ناک
 ً ۔۲۷۰۔۹

 ران کی کئ ےک یسک ےس .-. ۲۳۹۰۷۳۸۲۳۷۹۷۲۴
 تا ع علا کت ماقرت ور - -

 نوکر اکے اج ایدادرکور اظظماکک
 و

 تءازش وو
 ںینافا ےک لا لصییض رے یم. اھت  نرگزوا زکات رابع

 ۵( س اک ۔۷۵٣-۷( ع2 ہے

 روا |2 نوکرکاک مم ۶ اکے کد وچک بس ود علامنل اح.

 غض و اکے کے نانا
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 ۔۲۸۷۶ جز

0 20 
 م۸۳۷۰ (ئر

 ۰۴۳۴دا. یک.
 ۔۲۹4ھ- ۹٦۔۴۱

 اندو خدا طظوصے کی نھ _



٤ 

 ۳ ےک ےک

 یروضانال نام اتے
 ۔۱۵۔۵۱۷ عا 2ے

 "ہہ ؟
 ۔۷۲١۲)۱۰ ۷لا عر

 ے٢ ران کل یئاد تیروخ_
001 

 ترا کت روایت تضاد

 فا اف ےس ےآ ےک

 سس ۱
 ۔ے٤

 قرص اک نام کلمہ آر -
 ۔۲۳۲ ( لدا حر ۔ےڑیفامراا

 ۔0

727+ 
 حریم فرق نر یم
 ک

 _ٌَى_ل 2 اما پام مک۔
۰ ۲ 

 کانام ا کمان تی نر رس

 عار یتا کا
 سض ) ۔۵م ۷۳
 . ۔۵

 2۶ 0ئ“س"'"'"٢"
 4 7 ۔ںیھک یہ ںیانک
 ,ھ7 سس ۶س٦

 بک ۔ےیوم رک
 ۔٢/١ ا٣۱

 کر بام کے.
 ےک و اڑا پاک ایک

 ےل
 ہو۷ ےن ںی ےک و

 تے
 7؟ھ87 ۳

70 0 
",۶2 ) 

 ٢-
 تر

 ین اۃزوا تا ور

 “سس0
 تم کف دا تاک نا.

 ھ۴٢۷١

 ۹د

۷۷۸۶۰۰۸ 



 ك0

 ہت
 (خاہپ ئ) ےس

 ۔۹
 ۔ےانکب کوک ل امعا نا
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 جفا
 ہرا ےک سض 27 نرم ےس

 ۔م۸۲۷٣.۸۳ل دا ئ)
 (لوا عر ۔ہرازکر وطن لص__

 ۔۵
 ۔دازکیےنکر اک ںی مارتا ام.

 _ ۵۰۵ (لفا 2)
 یحٰی ا دوا ہرا امن
 ٣۵۳۲۴۳۲7 ماکنا

 ۔۵۵٣
 ۔ںی رو مص نم یر اہظوراگ ات

۳۷۴۵۳۳۳۷ 
 لبتے ۓیرااداراب را

 ۳۴۳ ُ ئل تم
 ہباحمات او ا ےن رک روح __

 ادا ے لالا تہ ےراکےک

۳۵۳۷ 6 

١۷۷۷۶۵۸۰۰۳ 



 مشرک 2
 ۶ب عو د) _-- باری 7 .

 ۔۳۳۳۵۱ص٣٢۷ک٣۔ تك ا یت
02002 

 ۔۵ھ ۷٥٣
 71 7 ت1

 ۔٣٣۴(۴م 2 ۸۔۹١۲

 ھت  ).تای توصیف اکے ک
 ۷۸۰۵ ۳( مس 0

"۴۰۰۸ 
۵۰۳۰۸۷۸۵ 
 نر اکڑ کا نواز روا بخت
2 

 انا ٗیتوم اف عاص ا یک.
 ۔۲۹ (لدا ئر۔ یم کینردا

 ۔۵۹۱ ۔!ہء(۷(عغعدئ)

 ۔۴۸۳ (ع۴ت) ۔٢
 ۔ے۷مك۴ء۵۷۔ے٢۲۔۵ےڑ
 ۔۳۷۱( غار
 (غد جل تمعل تم

 -۷( اپ ضد ۔٢
 "“ھھ 77

(۳ 

 (ئد عد. ےک زم
 ۔ا ٦

 (لوا)۔ےور اکو کدو -
 ۔٢۲كا

 صدا ض از اےس کد ہکک
 ۹۷۷ لدا ع) ےہ
 ھ7 ۵۹۸ یم

 ۔.۵(لوا
 لات ید تہ کوک! ۔.

 ۔۵

 ۰ سے انہو کلم 22 ات

 راضغا ید یا
 ا٣۵۳ )سہ ےئرک

 جر نیو صا اک لسڈزواک

 ےک نام تت۳
 + ۱ 7 ٠+ 2 عو

 “×“"*"م
 ۔۸۷لوا ئ)
 22۔7 اکد دان شوم

 ۔۹٢ اپ -٭۳
 ناسور وا ید نز ور اڑ اک
 مدن نو کا ّدنہور

 ++ھ“ 2ں

 ےہ س3 وس ائ 2 ان00 161+0



۳ 

 ۔ےزتکن امر ابظاءاتفاس
 ۔۲۱۱-٢٥۔٠٠٠-۱۹۹ ((ئدئ)
 ۔۳۲۳٢۲۵ا۔۲٢۲۲ا۹۔۷

 ۔ا۸۱( می اد ںی ینا.
 ٹل پا نا یا ایکن ورفاک
 ۔۱۸۲۔٢ رھے )ای ںہاہید
 ۔۵×(ئد ائ زا کل وو اک
 ۱۲۳۷ مد ئ)۔لگز ظن اذاب

 ۔۴٤

 (غد جے تاذ ِفالفزم۔
 ۔۵

 تند لتٰاعل رک تا
 __۷٦كا29
 .ںیخنتیکل امعا ورک افق ا اک

 ۔4ءے(لواٗئ)
 ۔ںیکوک فل ک ورک ت2

 ۔م|۳۔مء۔۲۹(لدا

 ۔ ۳
 کت ابی کس ا شا بام لا
 (ئ'ت)۔ اکے اد ےنضاب ض

 1۵۴۳۲۷۶( ۔ ام

 بلط اکے ککے پلا ای.
 ۔۸۰(لوا ئ)

 ۷ك

 ےاو نک موم ال وا ےک لا.
 ۔۸۔۷۳٢۷۰ ج)۔ںوتر فا

 عر ۔اہرڈ گولے سدرئا

 ۔۹|(لوا
 تب ۔ ےک کرانا اکی ٹک یل.

 ۵ا.(
 کت وہ ورد رزم)

 زکر انا تعاطا کل وے -
 ۔۲۲۵ (لوا ت)۔ ےہ

 نکء ات لے ناادوذک
 ور لئ امس ےک سما واروج ےہ
 4۳۹۰۰٠۰۸۷۶۴ اتم و ال
 دانع کیا فالخے لا کف اک
 ۔۴۷۰۔(۴(۵1۷ )ےن

 ( سا سیف ما یر اک...

 انار اک لا وکں ورضفد_--- طظ 7 ٌ
 ۔۲ (عاعع۔ےڑگ
 جر ۔ےڑعکنت قل امم یکن اف -

 ۵۳۷٣ا
 نت "ٰ

 عر ۔نزلایرزیغ



60۲ 

 ۔۵۰۳۔۰٢۵۰ عا ٘

 ںی اکر کند توود ا [/(ھە[و]٭ک٭

 ۔ئ ۷غ
 ۔اتکے نی وفا َک ک تک

 ٍ --۷۰۸ہ۷قفلوا 2ر

 رےہ تار ترک
 2ہ راج
 رک ادا یک خم
 (۲٤۵ لا ےل ےک
 اکا یوم کت قام.

 ۔۵٣(۰۳۷وا ئ)۔ ۔ے
 را ںووم ید 2 کم الس _

 ۔مہ لا ئ)۔ے
 تک

27 ۶ 
 ۔!۵

 /َھ 7 ۳
 ۔۵۰4 (لدا ئ)۔ےان

 22“ ص۶۰ م"'"/رل
 )۳۳۰( 2 ےس

 ۔۲۳۴۸۔۴٣٢۲۳۶۰( غ اہے
 ۔۵۰۳۔۵۰۲۔۸٣

 رانا اک اب کا یا رف

 ۔ھ( ود حر. 29ے
 مک نرھب

 .(٠٣٣۲۰۳۲۵
۴۳۱۰70 
 ۲۔۰٣

 او ےل ق اف اک لا ایک.
 انا کل ور واادعروا

 2 اکے اد ےن

 ۔٣۲۱۷۔ ٣٠
 نوا ےس ت مع یک لا وف اک ےل

 ۔٢٣( غذ6)۔ ۔ں 2 ےن وہ

 6 رٹ ۶ئ .

 َک .. _
 لا 0ھ"صظئمھ/

 تیر ےن 22
 "و

 ںیم لکاب ےس اتر افکت

 ۵ ۴۴۲۵۰( 3۔ان
 َ ً اک ںیم دا واک

 ران یک یو
 ۔ تر ہا یک یش ضم

 "“3“.َ"َ" م2



02 

 نح ناد ترک تاج ییا.
 (لوا)۔ ںی اتم ےک

 ۳٣۔۴
 ترش کوٹ سک کہ

 ترژش یں اب 227 م

 ۔ا4۵ ۱2٤۷۷ راس یوم

 ا وک نب یک ار فوکں واک
 .۳٣٣۵2 ںی
 ۔۴
 قعالوک ی ترخآے لے کب!

 ((غا یت ۔ ۳۵۷ لدا ت) ۔۔ںی
٘ “۳ 

 ۔(۵۰( لدا دکان اھص)
۰ 

 ےۓ ےک عالی یک و20
 زی |ہد رگ انزکں ید نسل
 ٣۹۰٣٣۰۷ 2ایک

 ۔تباغ اک ےد لی وک کل وا.
 7 ۔۵ لا2

 ۔۸۲٣۔۳۸۱( غار
 تن کان وک ت آر اف.

 ۔ھ۴۰۷٢٢ 2ط

 تفاع یاد وج انک یماترخآا.-.
 حر ےک ییسوکوکپ آبا

 ۳۹٣۶۲۳۱۴
 اکے مم لن ۴.

 ۔۸۴( مارا و

 ےۓہاعو ےل ےک وڈ و

 ا0 و کالاو ےک مرد ےس
 ےن یل دیک ر۷( سر
 ۹4 یف ںی لوک لا

 ۔|.

 کالو فلا دب اک
 ۔4۹ ای اد

 ۓہاذ و ےک تر ورک پا
7 2 

 ۔مہ(لاا
 بازع کان درد ےن ئ٦

 جد انس ایپ سوں وکےس
 ھ۳(

 2 سر 2
 انکل اور کلا تزعتدا
 7تک

 (ل وا 2د مان ااک یو سما...

۷۷۷۷۷۲١ 
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 سس ہک ۔۹
 ۔۹

 اکں ولا بد اب یکتا.
 عم تل

 ہم(
 ےن "7 سس

 ۔ف(خاع ند ۔ مانا اک وا
 ۔۳۹۳ا۰۳۹۱

 درد یکن ارتور ےک تم ای.
 یک

 ۔۱۸۳(ھڑ2ئ) ۔تلاع

 س000"
 نر

 * ۳۲۷۴كك)۔ ت
 ر۷ ۔ ۷۷۰۵27

 لاع کو

 ۸٦گ ضر ۔ےہ

 لت ۶7 تاح
 ے دابآزشخےل ےک نا

 ۔ھء۸ (لدا ئ)۔ںیگے کا

 ۔۱۹۳(فد عر

 ےس ںولاو ےن ایک
 "“0ھ٭ھ0ھ0ھ0۷

 تک مدوا
 0 029 ڈاک کئ ا۔۔-

 ا ھ"ھ" 7787 ۱

 ار مس عم
 ۔ م۲۳۰۳

 اکرافا ا کس ینر ا عئاقا

 رادرذاک لے اد ے 2ظس"
 ۔۵۳۶۸۲ رم تم ۔ےہ

 7ک ا ماکل اتا رت
 ۵۴۲( ال ۔ے یا

 ۔۵۳

 ۔ںہ قد انکنمےکا و ےن ےس

 ضا ۵۱۷م

 ء۵
 ایل گدنزایوذ ےئل ےک ر2"

 لباەب ےل ام دان پیش
 ۔او

 وال فرکں اک.
 ۳۷۷م ٢ك

 ٘ و
 لنکس اپ و الفف اک...

 ۷۷۴۔۳
 'ءم"ئ ظە

 ۔۲۴۹(لوائ)' وما
 - ۔(۸



0 2 
 ۔[۹٦(لفاع)
 ا۷ ۔ ںی ےک از اک
 اب وک یوماکں ورڈ اک

 ر2
 اک شا نوا

 2 لا ئ)۔ 07

 پکت مات کل اوس اکر اف
 جد ۔اھ سا نص کے

 ۔٦۳٭

 ۔۸۲( ت7 تا

 ہت ف واک کر انا یرافکہ
 ًَ ےس تیا ےہ د کم

 ا یا ا کس
 ا٤٤٤ مج )
 ےل ٹاک

 ۔٣۲۳۱ 2۶ )۔ےھت

 جد 2ان ید ڈاظاےکاک
 ۳۱٣7 ح)۔ مال ((ئط

٢٣ 
 ناپاک ا و ےک ےک نا.
 م4۴ ٹک

 --نی

01 

 ۔ںم نک ےکجےک لوفمومرافک
 +0۷۸ جر

 ِ و 7
 ۔۸۵(غدع) ََ اج

 دس

 2 جڑ ںی اننخا
 تن رت

 مشک کے انہ ن امن
 ںیم ےنرک کم ےن نا یک

 ۔۲۳۴۷۳۲۷( ۶ ۔ںیہ ج
 لزوکن والا را الا اک

 ےس نا و ںیمےئ اپ
 ََ جر ۴۳۲٣۸

 ن2... سس
 ے2 لپ کے تال اک نا

 -۱۵۸۔۱۵۰(فر8)
 ےن فتنے نا عارف اتم

 لک تر
 ٢ے لج ب رم رام

 ھ7

 ھ۰ ہک 0ن



(060۸ 

 ےب مورئےربئات یک ل٣ل ود

 ۔۱۳۷۲([ 22 ئ)۔ی
 .ِ مسا کے کور نک
 تک

 1 اے افر فکوئ اب
 ) یز یک یا یرادرذ

 ء۷۳
 ےاااو ےنرکا روکنا ٹلا.

 ۔اء۵ (۵)ب)

"َ0" ... 
 20 2ھ"

 + لام ۷م مین ۔۸ ۷م
 (غد جد خس ے از ود.

 ۔/2۳.۷۰۔ھا

 ادا تار کن اا
 اہ ےبالاو ےک ہد اوہ ےک

 ۔۱۸۷( متن لالا ےل

 ١ ۔ ۰ػ۸

 تل بلطماے ہیک س پر...

00 
 ےک.

 "سحر بلطماکے اس
 ََ ۔ا۵۰-۔۹

 12 , 
 2ے ۳ك

 او تک
 و نس ےک یکسر کر
 ٘ لت

 (عدو) ےک رک نف از اد
 ۲۹۷ نا ۔٢
 ۔٤۹
 ےر ند ےکڈنلا روا لاک
 لا ا ما ےک ںواو ےکور
 1ع( )ےک او

 ا۹ 2 ۔۸۰
×× ۰ 

 تہ

 ۵۰۷د حی ترکف ات
 ۔۵ھ۳ ۵

 ۷ (ئد ئ2 ماھا اکانلا

 ٠۱۸۳۰۵۰۴۳۴
 ۔۳۴۔۲۹۹-۲۷۴ ۲۱۷۳
 مل ی۷ ا۔۵۵۹
۰ ۸۹۳۵۳۵۰۲۸ 

 م2۵۰۳

۷۸۷۸۶۲۰۰7۸ 



 رر

۸0 

۸0 

 تممض عن انک ×۱ھ۹۰۷۸۰۷۶۵۰۔۸
 (ٰلوا جر "۲ ۔[(۷٢۵۲۱۰۱اا ۶ ۰

 ۔۹ ۔ےا ۴ ۔۵۵۰٢٠٠٢١

 ئ)ج ےس تما لازعکی ۔- ۔۷٠٢مازئ)۔ے۔ء

 ۔۳۵۲( لا -٢]۳۔۷٠۲۰ ۔۴۳۳
 ندا کا دئا تمنا 2 1۳۱۔۷۳۰ ٣۳+

 ۔۳ ۳۱۔۲۷ ۸ ۔۲۳۹ ان" ۳٭

 ۳۸۔۳ ی۷ ۔ ۳۰٢
 ۴۲/٠-۱۔۳۹۰۔-۳

 ٠۸۱۷۷۹ ۰ھ۴۲۔)۷۳-۔۳۵)۲۔
 ۵۰۸۵۰۳ ۔۷۷۸۔4

۳۲“ 

 ۔( مس نر ۔۔۷۷] ۔۰٣

 ۔۴|٣- ۸٢ ۔۵-۱۵2ا

 ٣ مشش رد

 ۔۳-۹۰م۔م ٣۔٣۳
 ۳×× ٢۷۰۶ ۔۷۳۲۔۹۱

 ۔۵ہ۷ .

 ران علا یل ڈلا لو
 ے ۶توا ےرد اج رن کس

 ۷ُ نیتی ارم 2 نا (سصشضَب

 ۵ (٢۵ لا نر
 ۔٢2

 پلس... اکت مشن امک۔
 تر اک

 ۰۴۸۳ غدار یک ما.

 تثادا امھ وف ےک ے نام ےک سصا۔۔.

 ۔(۸۷۱ اک یس

 ۔ل اتا عت کروا ہک _

07 )۰۲۸۸۵۰۲۸۳۲ 

 لک
 ۷ك ٣م نمو جم

 ۔7
 ۳۷ مضر ۔ھنوک ہوم _

2 
 تر تییکک شو ناک قوج_

 م1(



٣ 

 اب سرما تییش یشوجن لوک --
 925 ےک ں ور افم ےک یر 30 7 ۰

 ۔۶۳

 کے۱ا ےس
 سس '

 ْ نام ا
 ںیم ناردا مامغا اتم کا سا۔.

 جر ۔نزاک ناکام ان دن ام
0 

 ٦ ھٰ'" "(۶
 1 مہا اما اکن ولاوےنرک

 ۔۸١ -- 7 اخن
 اکڑ یکن ان یکتمدرافک
 ۳۴۸۷-۷ یھب تل ۔ایکے گم
 پاکی ا قم ےس نا

 7 2اتس ر

”0.۰ -. 
 م۶( توا

 ۔۸

 ود ریز مد
 (ہتلالضا

۷۰۰۳ 

 ہانگ
 ٠۷٣ عد تم کہ انگ

 ۲۲ (عفد 2 ےک انکل لا.
 2( ےارکو انکا اھتا

 ۔۱۳۸۔۹۲۔۹
 ا ع 27 2 او

 ۲٠٢٣۶ ئ) ۔نرج کن اد لشلا
 تن رن نو اڑے ہے نمو
 ۷۸ئ2. نو ینا

 ۳۹۹۲۵۹۸۔۵۸۷

 یت ت۳
 کر 7ہ اسے نج انکے لب مھ9و
 "ء۵0 2

 ۔۵
 207 اکے ا ےن
 انس رم ےک لواد
 (یالخا ےھکد ےل ےس مز



 ےہ اج
 ر6 9 ال
 ۔۱۸(غد2ت-دضنم س٢٠
 .ےےس یی انا اکشلادو__

 ۔٤۔۹(غد جل
 نکات "0)2
07 
 ہوم یراترورع یئالحنا اک ما
 0 تر ےہ مقپ

 )عد )اک نا اپ
 ۔ا۰ ۔۹

 اى ار است قو ےک تدامع
 ۔٢۲ (عدج) اب
 یالسصا سلم ام ےن سیم ایم
 -۱۹(غدع) ظن ظن
 ناطبخں یم طاس یا

 یداہ اگل ودرگاش ےک

 (غد تر... ین حلف
 ٢٢

 ےج تنا
 ۔ماعا ار ش ںیم ےدااپ ےس یا.

 ۔۳۷۳ ا۳۵۵ (غج)
 ۔ہ۶ھروارصتماکن اعل اپ واو

 ۔۳۷۰۔۵( غ2

 ۔یأز یو اف دا طب اض اک ام
( )۳۷۳۳۵۹ 
 ںیمر اراجظالعروا اکو رگ

 تر ۔رئاظنر ےک ن او تام ہم
 ۔۳۵۹ "۳'(۳۵۷

 اک نز اکن اعلر دا فقت-
 ۔ ۷۔۳۷۰ ۔۵۹

 نرْذِرَعِ:و وے یک ئآ 0

 تی یر 7

 ٹیروک وا ےئارکک ضر یورک
 اک اساس ا ئ2

 ۔۱٣۳۷(غ٣ ئ)

۷۸۷۷۶۷۲” 
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 دب۸ ((ئدع)۔ 21 ات
 ںی ےک کوک ےس خاں تک

 ۔۲۹۔۱۲۴۸۔-۳٣ٴ٣ل۵ا2)
 ۔۳۸۷۸م(۰ ۔۳۵۸۔٢٢ك|

 ٣٢۲٣۔۵ ۔۵۹
 ۷۔۲۸٣ ۔۳ ۴۱۔۳٣
4 ۳۲۹۰۲۰۴۰۸۹۳ 
 ۔۱۳۵-ا ٣۱۲۳٣ غارت
 )۷ (۴م۳۳۵۵
 ۔م۵ ۷.۷ (شش

 ۔تنضلد ورک رش یک [(ی۳
 ۔۵٣ہ(لوا 20

 کس ار وہ تنہا یک ارپ اسی.
 رام عن وکالاد ےئاھپ ےس تن

 ۔٣۷۰٣لوائ)۔ 22
 ایکو اڑ ا دری کے کی یار ار.

 0۷۷۱و ت0 تنا
 ناف
 (غاری ترک لا یی پرع .-.

5 
 حرا عنردا تالاع ےک لا.

 ۔ا۸ا۴۱۲۷ غار

 باذع ساد2 الغاک طول روف ٠

 مصر ع اووا
 حج ۔ںیہے اپ ےک ناچ
 8ک

 ھ۵ا( ہک ا.
 ۵۱۱۳۵۵ ۔-۳
 ا ۔۵۳2۵(۷۹.ھ۰
۵۸۸۵۷ 

۳۷ :4۹۸۷۹۹۳۴ 
 جر ۔م۵ ۷(۷ عا طول وج

 ۳۲۲( ار

 (ئ ۵)2( غداع)۔ تی
 ٣۴٣م ص ۷۷

 توں وک یر طول وف.
 ۳٣۳۰۷۱۳۷ ید عد. نک
 ات اکی ات کنت الع ود
 .ھاف( عد جر ا اپ و
 وو یہ الفا یک طول وف

 ۵ا۳۵۸-۱۔۳۵۰۰۵۳ ۵۱
۷ 

 نام تومئ گنا ےئ ویک تا.
 ۔ ۱۸۰۱۱۲۷ مٹ نل .ایدرکراکنأ ےس

۷۷۷۸۶۰۰۸ 
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 ا

"۳ 

 تن ستم سکی وپاگ نا ۲۳٣۰۲۳۰۰۱۳۷۶۵۰

 ۔٢۳( غون ۔نوہب کمی ةباذ عا روات

 سکس... سک ما ما تک سک کے وک مج أ ول تم .: 0 ..
 ۔۳۳۳٣ ۔۸۱۷غ)

 روا ایکٹ رخ انا ےناطول موت ۰ )معا اکی وہ یکاطولتزخح_
 خا ٹو کل و :۵۱۱۔۵۳()

ٰ "2 َ2 
 ئی الخ اکڑ رم مرض عزا کیک

 دم پٹا ید)_ رراقلا ہہ ۳۸۴۴۳

 یب بصورت وس

 ےل... .:::/.. 0. . ں سے  ںت شںبک6ےتن<شںش- مس ےسشسشسےسےسسسس سج و یتجہجچتتسچو ہجتوتسبہ

 +۶ 9پ
 گلاس تنا میلا ےودفح
 روا ہل اب توعدوکن ارفد "حت ےس عا کیپ نانی پے
 (لڑا ئ)زر گے عا اکر فو -ا۴۱۳۲ما+ عاق ا7

 0 7َ کا

 ۲۷۰۲۷۰۰ ..۔ 2 ص +7 0
 ٰ تاب باظنم ۔ےر ادب اما تن

 ۔تفلرعت کت ارب اضفم تام(. د۔0۷.۱۰ (یظحشس ح)

 ۔۷۲٢۲( ٰلبأ جر ۔٤

١۷۷۷۶۵۸۰۴۳ 



000۳ 

 لوع زا ست ابا
 ۔۵٢۲( لدا یا

 2 مر"
 ئوآڑ'

 ںریب

 ۵.(لوا ج)۔تانضاک نیم _
 : ۔(۸۹-۸۸

 راکنلا انرۓیطنوکن ورسف2_-
 ا باصے لو درد ےہ

 (لوات)۔ اگر نا کر اد
 تو ئ

 یی کد رمز

 نیک نک
 مکر. نر
 تر

 ا( ات ۔ںیئےے راج کالا
۲۰ 

 تہ تے ك اصازوا٣ کک ےس نک
 حی ۔ فیرفت کت ارکحم تاک.

 ۔۲۳۲ ٢لا

 " مل لا لکم
 ز لسان زم دزم کمایا
 مم( اھ

 یاب کل یطلا باوا لامم سم اک
 اک مال اس یا ار فاطاک
 ۔٤٤٥ ت ۔ئوہ تدالد

 "تب تالا نانا ےک اپ.
 ز۶۸ ۰۔۴۴۸۴

۰ 020 
 ح)۔توب یف کنز اک 6ح

 ۔(ء۴۲۰۲( غم

 0 رض
 ور 2 ۔تالاش ےک
 ۔۵۰٣۔۳٢

 بلا لیے تشنہ اگ چپک

 ۔ ۸۔۸۶

 گنوا ع ےلیسپ ےس تر کی _ ےس
 ےس تلک کر ید ھچید تلاع

 ٣۸۰ ۔۵ُ۵۸۰۸۷٣ ن)
 نا اد یم اکے لیگ ےس توت



۲ 

"۲۵۵ 

 ۔۱۷٣ مشن
 ۔۷

 2 اہک ید لون چیک
 ۹۳٣۳۔۳۸ ۳۸۷ر

 ۳۹+۰۴٤۶
 یز ز ےک تل اس ئلعوکپ آ.

 0 7حما ئی
 ٤ى

 ککے لھ کے س بسرعل ےک نین 2

70 
720022 2 
 ح۔ ےک تام سند

 ۳۹۵ؾ ۳٣ ۷م

 ۷٣۲
 وک (یکل یگاا ےھت طز ام
 “۴( س جر اسی

۳۹۷۴۵ 
 ریہ ےک اک ورم لال...

 یب 1 ازصووکےئاتسُ

 جر ۔ید ملا توضیح

 ۔۵۲/( رش
 ۔سکےک توہم عل الل اےک یک
 اک ا

 مان ا سرک وم
 " جد ۔ےۓئاہایک

 ۔ا۷۷۔۴
 ے نم کا نر

 غارت اک از
 ۔۱٢۲۔٢٢٭

 ى یب ترک رے
 اڑ انکا اس اکت الکضم

 ۔۳2۷۱۲(
 شر انکا لے

 ۔م۲ ند
 ۔|۰۹ ۔۵٠۱۰۔٠م۷ ۸

 ۔٣۳۲۔۳۲۳۔[۳ا۔|٢۔٠٣
 ۔۵۳۷۔۵۱۹ ھ14
 ( کا )"ھا ۔۰۰۶۲
 ۔۵۹۔۱۵۸۰۵ ٢۳۵۔2۷

 ىسنوک ئ9 امام وو

 ا٣۷٠1 ا رم
 ۔(۴ ۴٠ ۸۳۰۳ ءا۔۸۵
 ۵۱۹-۵۸۱ 0۵۷۔۵

 ر۷ ۲۳۰۵۸۰٣۔۳
 ۱: ۱۳۳۷ تر

 مل لیبیوگرو رک عزم

۷۸۷۷۷۵۲۰” 
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 ےک رکےن جت بود روک جب
 ٹاذ یک کسی ادتتد ۱

 اجے ا تار و ایک لخت 2

 ۵۳۲( رام ےھت

 ِ انک کوک _
 ۔ھ ا۷٣٢۵

 تآ ۹۰۶-۲۳٣٠

 ٠٤٢۔۔۴۱۳۱۵۳۴۲۰۸۔
 امن سے ۸۔۳۵۴ ام ا۔۲۳۲
 1۹۷۔۳۸۲

 یاس اک ید علیک ے دق

 غت ا 0/
 ۔۳
 ایان 2ىھ202ھ0ء ےت

 2ر ا دیک تپ

 ا ےک تک
 ۔٣ے ے٣ ۷۔۰۷۶ ام" ے

 0۸170۸ ۳۸۲-1۔۰۹
 تہ

 تر یڑاوے نئ اپ
 0۸۸۔ط

 )٦اھت ید لا ذ اک چپ اس
 ه٦ مم ا۔۳۸۲ ۔۳۸)
 مے

۷۲۳ 

 ٌ ز ںی ہد ےل ےس تو
 ڈے ید اوج تنا

 ۔۴٣ ( عد )ںی نک ان
 غایت < ۔۸۲۴۸۳
 ا ٤۵ے

 )7... او لی کے تونے...
 : ۔ت_. بک

 ٹا ےک
 ھ"/ "ھ اک

  ۔۳۷٠۴2۱۰ 22آ ا
۲۲- 
 ےک

 ,(22 5 نامی تر

 ۲۴۷ ما 2 ۔۳
 ھ02 مس اک ا ان
 تار ب1ت فلا.

 م۰۸۸( ور جر نیلی

 ۲۲۳-1۸ ۲غ
۱۸۷۸۷۵(“ 

 ھ۷٤1 عاد ام گا
 ل تت7 2ء ۳



 ناس وکی[ ںیہ از تن
 ۳٣۸٣٣ ((غد2)۔

 تارا فط اک کر تم
 ج) ۔باوب اک ادا مازلااک

 220 ٦
 ۔|٭٤٢-ا٠٢4

 حد انک اشوک اکر اکے
 ٠۷- میل ۔۲۸۵( اپ
 ۸ا2۸(“ )|۳

 تک تے رکا.
 ا یز ےک ےس تیر اش غم

 ۔۹۷٦۲اع جر
0 22 

 7" م۸۵( ار
 20 جب ۔اھ ۲

 ۷۸-۷۹ ۔۸۶
 الاد نک کر اک ا عنوتجنوکے
 ۔اے٤ ا اما (م ا درا

 ۔۵ ۹۔۵۸ ئ۱ یر

 ۳ "اج تفکر انرک
 ان اک اد شا جار عم حا

 ۔۵ ۸۷ ( مد عد تم
 ۔ ۸ مج ۸

 ۔٢٠٣ا' ۲٢
 ہوتی دوا مج ارعم ےن

 يت
 ۔۱۷ ھ

 کافر ا َ
 اتا ۰٢۲ ما ۔اھت اھ ےس

 ۔٢ك

 وک اک س فرق نار ادرھ
 روا این 1 ال ےک تو

 ۔بو ہاکی اےس فر کلا
 0ے

 است بینک تاب مانا.
 ید اک وف با یکن اد
 ۳۱٣۲ نام ار ےک
 ۔ےت تار شرف ئ۳

 د۸ د۷۷۷( عد جج
7 

 را
 22 ۶ی

 ۔[< ۸-۔2٢ك2۔۹٢۲۔۰٦

 ۔۵۵۷( ا عم ۔۵ےے

١۷۸۷۸۶۰۵۲۰۰۴۲۱ 



۲۱" 

 انب ازم ےرور ےک فسال ۔ئا۳
 ۔٣ك٣ ۔۸۸۷٣( عد ج) اہ طق یل یاد کپ.

 بت رر دل اطضاک پا. دب ١۵۵۷۷ عابد اند
 " ای 000 ۲" ۔۶۴

 و0۲2 ۔ںیلرک یسک ٹل ایم ےک یک ت وحدایآ
 ۔۰۴۱۵۰٣0۳۔۷٣۳۱ اچ ےک

 ۔۵۰( (0)ک ۳۵ ید زماک
 ًََ ۔۵۰ا ..ھ ا

 یر وے ئی اب لا اک نلا ۔لاسنعد ٹہ اک مر افک۔ -
 دوا یل اطم اک تا دے ۔۲ے۷۸ہ۔٠٢٢۔٣۰٣۷ عد جر

 ۔۲ (ئدع) بات اکا ۳۵۰۷۳۴۷۰۳۰۰ ۔-۹
 ۔۵۲۵۔۵۲۲۷ ۰۷۰۰۔۰۵ ۔م۸(عئج)۔۵۰۰ ۴
 ۳۰ ۔۵۳۸۔ ۵۳ “۶.۸۹

 الخ نک یف یا تو اف[. لا کم ےھت کرت اکا نیند
 (غای ےس الندم سم ںومٹ و. اضافے
 ۲۹-۳۸ [٣۳٣ ٣ غ9 71

 اد 2222
 وا[ ںیگبافم تہ ئ

 د۱۷ /ََ سس
 ۓوہ اڑ رب ےب آداھک-- عد ۵۳۲٣ غد عل۔ ۔ماجااک

 نیدوج ےک ںویک ۱۲۵۰-۵۳۰۵۲ ۔۷٠خ٣
 ۳۷ ۴۲۳۔۲۳۲۹ ٤۴ے<

 ےاد ےک تدلافم یک تپ نار پدر اک اھت اسکی[

۱۷۷۷۶۵۳۰۸ 



 اپ ۔تلاعرذ کد انک
 ۔۵

 رر تر

 0 ا 7
 قل کںدنا اد ناک
 ںتْما کاج 2 تلاح
 (غارج ات ےھت سیب شو

 ۔٢٢۲۔٢ا
 کت ےن امدوم سیر اذک
 ےئ اگل تابازلا جب ایم ف

 غایت ںی کد
 ۔٢٥٤۔ا٤٥۔۹

 یتا سس ےک تنہا چپ
 7م ع

 انک اشروا ےن 2

 کی دانہ نانا یاسر یک
 ا٥ تے 2

 0.“2“س“0س34سە0ھ+سضظ"

 خد ۔ ےھت ےترکں یس
 ۔٣٣٣ (خاي

 ےلاو نال نیا یش

0۲ 
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 ۔۴٣۳۰
 21 2و
 ویر وم اکت اح ہک

 نشے فا 0202

 ۔۷ك۷۰ ہ(غدئ)۔
 ھ۰( '
 ۔۱۹-۔۱۱۸۷غئئ )3 لاعاک

 ارب تل ۵ک۵ -۸
 ۔۶

 ےے ند کیوکت ود کت

 جر ای اک کے
 ٤ (۵2ك۵۵|]ة ٣۳۸۸م

 ۳٣۔-۹۔ ھم ۷۲۴۷۵

 ۔۵۵۱۔۲۹۹-۵۵۰۔۶۲
 ۔ا١2 ۔ا٤4 2 ٠١

 -۔۲۳۱۔۲۹٢۲ ۔2۲
 اکی الا ٹوحد یر وی

 (ع۔ اوہ مارو ا
 ۔۵۸۹۸
 ۳۵۳۴( مارک ات ۔ہشاع نر
 (۱٠۰٢ حد ےن تہب

 ۔١٢

001614+0۷ 



 ۔٢۔ عد ج) ہل ت۲
 ۔ا4ھ-ا

"0" 
 ۸ھ

 اوہ ح سز اف تک
 ٣ ا۳

 ںویکوکت رپ یا کہ اک

7002-7 2 
 ۔۲۲٢۱۔۱٢

 12 و""ھسل"مھ"ھ مم"

"0" 
 ھ۷ عورت ےک

 ٹآ 00 2٤

 ن2 لام کن یشاوم یک
 تن ۔۵(4

 لو آی ںیم تلاع ما ۔اس
 تر

 ۵۹۸۷ نام 27
 جد جات مو تارخا ےک ترحچب_-..

:۴۱۷۵۵ 
 روا ا نم لاکر اف یبا.

 یکے ےل ےک لا الم

 مر

 ےک
 دام
 ہوے کک
 تک 00ل
 "0۳0۳ شک

 یا سعی ےک تر ےب
 ۔۴۴ ا۲۲۲)۵۳( غرب

 لیہ عدل ےک تپ ےل
 ٢٢٢۲ہ

 یرون 20970٣
 ۳۸۸۷ا ںیشڑامس
 ۸۴۸ یھب ں۷
 ××. ٦
 تم

 ۔ ط۷ ۵۷۲۴١۳۔۷۴ ۷۳۵
 ا0 ے انکے س ف تک

 ۔۲۳۲۲ ٣ام عر با
 لک ےن وت

 -۔۲۳۷م

 ( می تہہ اس ےب.

 ۔٥٣٥٣۔٣٢
 مس"ء5 و ٤

 ٤ك 2 ارکاک

 ا9.



 ١ دست تے کم ھے تھ سس ےس کے ور ےس عنہمسس

۲۳ 

 دا2 یا ت "۷ و ےہ

۶ 7 
 کعب قو ےک وزن.

 ۔۸۸۷لدا تد ےل

 ے ےنئاج ٹو ہک

 7 لے دوش ےک
 ا۵۷ عدت ا ادرک کا 1
 ۔٢٢ و

 رضا یکسر الو کم و
۷۳“ 

 ران( ےک روک ںیم مس وج

 لوادسوارورداکا ربی اف
 (غغدئ۔ ۔انالد ترے عا وک

 ۔0۸

 دے شوکگ ۲ں وسےےک کو
2-0 

 : (۲۱۷٢

 ۔۔تادودے فرج کانپ

 (۳2٤ یر

 ےس لیک کم الس پر
 ××." سس

 ۔| ے ٢ ۔|2١٢٥|-۸١

 ۔۱۸۵ ۔۱۸۲ ٴا ۸۰ ۔۵

۷ 

 لانے نی دکد پے ناپ

 ۹٣۸۳۔۸ ۶ ج) اد
 لام اما ف ئ2

 ۔۳۸۷۶۷(م قد مارفا

 ئی ٢/2

 (عد ج) ۔تامادفا یر خآےک
 ۔ا٢

 ا لامعیتس ا اک ت ابا و ۱ہ
 ۔۱-۱۹۲“٢٢١۱٣۴٥ ( غور

 ۔(۸۷۔٣۱۸ ۷( غل

 ۔ا۹ ۴۱۰۴۷ مد داد و اج.

 ۔۵۱۳۵/۲( مت )

 ۔عالصا کا طا ےکے
 ۔ا٢٤٤4٥ 22 2

 یکن یم تن

 تک 77

 22 تقی ین چی 27+

 ۔۳۱۱۔|<٠٥-۹۰۹٦۱<
 لاسہامماک تک

24 

 ۔ای . و

۷۷٥. 



 .س
 ۔۳۲ہ٣۷2.٢۲ہم۰۔ہ
 بی كا.

 ۔۵۱۷۔-۷٣۵۱ مت 7 ۵ب
 ےس لاس لود ےلھسےس ا
 جر ازاں یم تر

 ( مارک ۷ مھص
۳۵ 

 اندر اما تن داک تپ.
 ۷٢ل ۔ ےہ باراک
 تیا ےن ےل ےک مان 7

27 1 7 
 ا۹۰۔ہ۵ ( 222
 (۱٠۷۵ جا 2-۹
 ان۸۰ .۳۲۶ ۔۴۲۰۴ ۔۳۷

 ۸۲ ٢ ٣
 ۔۲۸۷۷۸ہ۵۔٤٤

 طس ئانآ کت وا( تی

 ۷۹۰ +0 جاگ
 نا تا ےک

 رک کے ںولع من کردا
 ۔٢٢لها ا کل یب

 تو

 لام: عابد تاضائ ا
 ۔۲۹)۔٢٠(۲
 ۔۷٣٣۔٤۷٣٣٣٭
 ۹۸۔۷۰۷۳
 ۴۳۰۹۔۷۳
 ۵2۸.۵ ھ۴۳
 ۔ ۵-۳۷ ۷۱۷۲۶

 : َ 0ے

 َ تک
 (لوا عد ۔ےڑب تارثا ایک

0+۳0۳0۳۷۷" 
 ھ۵ ہووے ام اکاک پآ

 مہ ۷٢۲كو
 ۔۴۹۵-۳

 ٌ  ت3ا 277
 تن ۳لو یتا انا

002-4۵۴۰۰۸) 
 ۔ھ <۷ ۴۴۲
 ۔۱۵۰۵۵۷
 ( خام ۵۹۔۵
 ۔۸۲٣۶۴٣12۵۔۸۱
 ۔۵ھ۲۷۰۵ ۲۳۰۸۹ 7۸

۷۷۸۶۲۰۰۸ 



 مس

۵-٢٣ 

 تاضازع اب آے کت یضلامم_
 ء2

 ۔ا۷۵۔۹) ۵۲۵۔٣۱ھ۵۔

٠٦٢٣) 22-۵۰۲۰۵۳۰ 

 ا: ۷۳۵۔(4۔۰ ۰۲۳۹
 ۔۵ا۴۰۵۱۴۔۲۵۳۔۵۲

 2۱۸۲۵۲۰۵ ۔۴
 ( خا )٣۹۲ا
 ۵۳۵۔۷۴۲۰

 ۔۷۰۷ك۷۰۷۰۳۔۵۹۳۴۔۵ن ۲

 ۔١٠ (لئا 3۔تو ئالد
 ا۵ا ۰۷۷ئ ح)۔ ۳

 ۔۷۴۲۴۳۸۸۔[١٠ا ٢

 4(( ۷۲-22 ۔۵

 ۔۲۷۹۲۷۸۵۳۔٣ك.۷

 ۔۲۹۲-۴۵۹۔۲۹۔۹

۷۷۷۱۶۸۳۹-۵“ 

 ے۳ ا٭ء١١۔۹ ٠٠٦۷

 ۔۲۹۔۳۵ا۳۲( ارب

 ۔٤<4-۲۵۳۰۲۰۵۲۰۰۵

 ۔۸۰ "ۓ ۔ھ۱۸۰۵

 م٤٥2
 ۔۳|1۔۳۹۸۔۳۹۳۵۰
 ۔۵۵۵-(۸"۸۳۰

 0 ایک6 توالن رے

 ۔لاہاد ناک ترکو بات
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 )( ')رھ ۃ +0۳ ۰ەع.۵ٌ/أ۷
 م ا.

 نارضوا ڑی زا وک
 مک تل

 ۔ ۱
 یکن د ےہ ےئال اپ.
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 ۔۲۷ م2
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 بلاک تر ابر ںی لت ت

 22 عن ےن

۳ ]۴۲۲۰۸ 
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 ء۱۷٠۴ م5

 لعاب (ۓ تاروخ ادا ا

 ٘ د6ا
 الہی تک ں ودازج اضصاک ےتآ.

 ۱-۳٣- ۷نا حیا
 تان کور اسوداکجآ تنا



 عل انازم لارش سون اک وت رپ

 ا

 کیوبا ئاردا بہا ولا ے
 ۔۵۲كا۵۲۷( ۷ یض
7 .. 

 ال عام اا7 222
"7272 

 ۲۰۵۱۷ ا۵۱۳( ٣ ئ)

۵۰) 4۷۷۷۷۹۰۰۰ 
 ۴۱۸۲۲۳۷ غامپ2) ۷

 -۔۷۷۵ ۴٣٣۔۸۷۹
 ۔۵۳۵۔۵۲۲۴۰۵۲۱-۵۴

 ۔۵۷
 روا الو ماک اھت لا
 اض٣ 2 لی 201 ۱

 اکی 2نام
 ۸ 22 ۸ٗروا

۵ 

 ناک غنی تامےکس تپ.

 ھ008
 ٠۴۔۱۸۔۱٢۷ ۱٢۷٢۔

 ٤۔

0)۵( 

 تے تر ئ0

 اڑ ۔ نت نا

 تک

 اک اکے تاک زن تر تک و

 1 َ. اتا رد وک

 ۔۰۲۶ ۷۴|۰
 رے رک اےس ٹی تن ترچ
 ےڑنليہ تاک پآ

 ۵.٠۷٣۳ نا
 نقل تال کا

 کما بصتلارسرآ اک
 حا ےس نی ترکی تر

 حد اھت ل ات ویک یے
 ۔٠|.|٠٠-4۴۹۸ ۷غ
 ھئ ۶ ۶٦

 اک اسے تیز تزح

00-7 
 ۔ا |۴۰۷( غار

 عا تھ ےک.

 (غاباتداھف اکے کے لا
31 

 این اما مکس اےک اک
 ۶۱۷-٠۴ غار تا



٦ ٤ 

 پے انت الامت فرات اکم ےہ
 عاص نت کا ۔۲
 ۷۳ "ھ577

 سوز اص ےل ےکرایذا ا ََ او کک یر ئانرپ
 اتنا ےامخ ںیم کے ۔ ٣۳

 ۔۸۲٢ اتم ےئل ین ںیم یی وما صئاخ ہو ٤
 لئاشوکل اک ترک ماس ےک اما مع ماکنا سس

 (غامی حد ۔بلطماکے نک |۷( خا ند ےک تاتضم ےس
 ۔٢ "0ص ۔ااےءا'
 تو۸ حط یک نل ذفامسنا یب تی .

 تے : لکل وت تن انٹر کا تے
 ۳۲۰۴۶۱( وکی 1۷ے د نالطکن ا یش
 ےس ےب ےک سین اکے خم(. .ہذ( غاچ ئد۔اھز رایعا

 تم ںی ندابع ہداز ۔ا ۸م

 مے یدرک فرش انا ھ72
 ۔ ۳۴ سان

 تر 2و کول کف ان تاعالصا سی

 اک ںیماند ا اس ٦س ںیم کے تلی ود ںی
 تانوروا ایکو 27 یارک مک
 ۹ 2آ ےس برق تقداک

 2 ۔ ۷٣۷۲ تا حس
 1 کہ كا ےئل ترصن یک پک. ( مان ےن رن ےگ

 ١ َ ۵ "اک غرب دس ٘ ' ہہما۔م

۷۷۸۶۱3۲۳7 



 ےت_ کک
 ۔ نیلم یز نوک یے کے 7

 ۷٦۰٢۷۱۵۲ غاص ئ)
 0سس
 وک اے2 کا

۷۵ . 

 اھم نا ترع سکدے
 2ما 2ے ار

 تاج بالکل ترش واک تم

 تا اہ اند ےن تو
 ۔ے ۷۷۷ا عع)

 انئاروکر ")"0"""

 ۔ا٭ ٌ ےزاما زا

 / پ٤

 ںاے فدک ےس دیگ
 6۰107٦

 "سس
 ۔ےت ےنتید ہلرو اک امص اک

 ۔۷(١ مر

 دانا تے شپ ےن رم
 ۔اھد ۷ك جر

|' 

 تما برق تن کپ
 ۔١۲( مع )- ےبتہالع

 5 کے

 ِ جب لام طز ےس
 ھوا کت

 جد ۔ادار و تاک رن
 0۷00۳۷۴٠ھ

 ممنالعا ےک
 سل

 ےھت[ امت فض م یو

 ۔۷۷۷

 ھ77
 ےکت ران ابا یا انا

 ۔(م تے یاد
 2 مالا ومن ماند.

 ۔ے انے ایک

 . تک
 2 ول بد ا اک

7 
 تے

 ےئاباسوکں اما ےل
 ۔ےء۳.ے( عر ےگ

 وت شئر لوکں کول عا



(0۸۸ 

 نوے ار یبا یم کد بوم
 22 یت رک شک

 ۔۵
۳ 8 

 2ی اذکار
 ۔٣۳۔١+٢ ئ2 3ا2
 لہ کئ
 27 یت اس ےک قرات
 ۔۵۳۵۰ 0.
 تابووکں کول ال( تا

 ۔۶۶ )اھ اند
 ماک اک تول کتا.

 جر تراہہ :ریداہ
 ۔(

 ےس
 انآ۵ ۷۷ کے یس یک
۲۳۴۰ 

 . ےہ ا یا مالک پک ہک
 ۔ا۹٤۔۱۱۸۸۷۶ئ

 کاحکم اپ ات ید ناک اکے پ لک
 ء۹۰ |1۸۷ اھت

 ۔(۲
 زاوآ کر ایش نام

۷۸۷۸۶۰۰۳ 

 رو 27 تنا اند
 را

 2 ےک رک ےب رک
 ۔۹۷ ۵

 عن اس لنا ما اکے آ
 ۔۔ ۱۹۳۔۹۲۹ م

 ۔۹۸

 ٌ “ت“س.ٴس..س
 72 تر

)۸۵ 
 تر ک ٘

 8۹ھ.

 سیم لکل سم اکر . .<
 میا 27

٠ ۵ 

 کن ا تقاس اے بآ

 مت...
 ۔۵

 ند ےہ نال ےک سا ات

 0 تا یا ۱

 ںی قا
 تر تو کام
 ََ ےھت ےن کر ام ااک

 َ. 1ل



 ےن جتفج

"0۳ ٘ ۱ 
 (٢٢۲۳ ح۔۰
 تروع نئی لت اِ 22

 7. سس

 ۔۳۴۱۷٣(ھ ئ)۔باو اک ا
 ہل 200"

 2 ٭ءئ)۔ر ردورص اکیس

 ۔۹
 تے

 ۔۳۸۲۷۸ 1ت ےس

 تاوام ئل 2

 م2 یک ان اب
 ۔۵

 2 سل

 ےن
 مع

 ےل ےک تم ا ین2 ما ورم ہار منا ئ7

 22 ۔ے ابا باد

 ۔۳۹۳۲
 نام کر اھت لاک ےک تپ.
 2 ھت تر لان ند ےس
َ 

 07 ات
 ( قت ناف او ےس

 رم
 لا طلف یک اھم سیفٹی

 2 7, ج) ےھت ےتہدایزف فام

 ے لوک ور وم کس رر ات

 ۴۸ا0۵( ) ۔یک تر
 نام مم می 2ھ ۲

 جبل تیب ےس لو
 ٥۷۵4ب
 طا ےب تبہ ےس وو

 ۔۱۹۷/.۵۰ ۶ ع)
 فدا ےئل ےس این یو تر
 ۔(۸۸( م2 کے انب

 ۔ےد زعم کا تن ات

 ۔۸( جر

 روا نم 7 ا
 رو 29 ا اساگل ولد

 ۔۵۸۴۵۰
 ےک ےن ای کن فانی.

 ے9 ٘ ایڈریس عا 21

 ر فا ۵ 2-12

 ےن ارم یک یل اس گا نشہ

 ۔ھ۳۵ 2 ےھت یا



٥ 
 اک لو ذ امان ت0

 اے ےس لددوبم ےک نا
 نالعا اتا ١ربروا قل
 8ت فس نز . نژفلم یے ےک

 ل۰4 ۵۷۔۳٣
 نام نا کٹا وک یک
 اور یں 2 ِک

 مس 2
7 

 اکن غلام یکس سفاک
 ربا اہک 2ے ےک ےن انم
0 0 

 ۔۲۳ ۲. ۴

 ات

 تا
 7 کوا روا نر

 نم کے او کلاس نا
 ترک
 ۱۲۹-۱۴۰ ۲۵۔۳

 ضرر رگ /یرادرذاگت تو 7
 نام فا اد قل وا یی

 "+0 س2 ان

 ما ا
 ین نی ۓالر
 لک

 رس
 ْٹ ہت

22 
 :۵2] ۳٦٢

 کین کا ےس دو لو
2 2002 
 ضس ۔گ ان ینا ا
 ۔۶۲

 رت 020۳

 6ے ات ان لوڈز ناک
 ۔۳۹۸۔1۷۹۔۲|-۔٢
 کج کت امن اف.

 سز ے یو ے فط
 تت

 27 ںی ناس ےک کول
 ۔ا۵۰ںی سس جر
 تا یی ام زا ےک تو

 20802 اےک ید یدزن
 7ً کیک ےکدا

 0 نانی وک



2۱ 

 ۔۸۲ 2 . کد یک
 ائ اہ لہو ےس کئ ا ۔اےا ا ١۷۔۰ یو

 یر ۔افاتاڈ کوک ۔۳۱ ٣٣۴۴۔۰۸

 ۳۸۰۔۴۸۷ ہیوم زم حح سیئان زن
 ٌ 22 2 0 22 یس اوہ لزان کا

 یت ۔ایدرکب یم لام و فام کی
 ۶۸۲ ا ۸-۸۰ اس نانا رک

 (غتےك ا ۔ایکاراطیوکوکے پہ کالا ھ0 ت1 یک

 +۸ ؤ ہد 9ر
 انارصا ےک اکا ان وکے نس تپ ےس نار ییزور

 انرک ا کوک ک ۔٤ و 7 2
 ٢ ا٣٤٤۔ رت 0
 اک 2ص 2

  ۔۳۷۸۷۸۹۰ ۸(۸ تہ بانس ادوکے چپ

 ت1 ۔۴۳٣۳۔٢۶۵۱۲٠

 200 7 ٣.۸۰
 ماس ےل تار یک ٌَ 2 تے

 ا ا لاا ۔۲٣

 عد ام یم کٹا وت ت
 2 ۔٣۷٣ یت ی ۔ایکزاد یا ۱
  98 ٦ ےڑ

 ا[ ( مت ار انایڈ دو یاطع ینا تک

 روا ےل کد ارب ےسرر اکو. ۸- 6( جد یگ

١۷۸۷۶۵۲۰۱۳ 



0٢ 

 و ت
 رم سس ےل ۔ںتیاک

"00۳۷ 
 ع) 2 وت

 ٤
 امت ابا ےک ا ماکا تا
 اد داں 07
 ۰۷م ےس اک اکا

 "0۸" ئ٦

 جر ۔ےرل قع ےایک
 ۔۳۲۔٠ ۲
 ۔۲۵۲۴۲۸۷ ھ٢۲۰ ۔۷
 ۲۲٣۔۵

 تب ٢ےس ا یم

 و
 ۸۰۲ت_ ۔ید درکار

0 
 لون سخن ےس

 7 اج یر وے تنودد لا
 رَ | ےس ےس لوٹا
 ۔لیر تر [۵وکےسا ےس
 ۔۵۰۔ ۵61 ئل

 الو ے وک ینا تپ.

 تر
 ھ2 ےررفد رب ماما ےئل

 ۔٣٣۵٣۳

 روا ےت تام وا یک

 توود تاح یراکن کپ
 ۱٣ہی ۔ ےےر
 ےاد ےنال نامی قیم.

 ) )ںی یلغار
 " ۔ ۵

 رسم اس اک ےل ےک ا. _
 ۔ے ںیئالاد نا 2ےس

 ۔۵ ۹۔۵۸(
 مم. مر 2٤ الا اکا تا

 ً ۲۷۵۔۷۰ رو من
۸۳ 

 امت کر خ تزصح
 ے اک در

7) 77+7 
 ا 7 ا

 ںی سٹی ناف ےک پک.

 ۔.ی
 : ۵٣



 مس

 کک )2۔ا
 تک

 ےک روکن ئای ایک
 تسا۔واہے نشا ےل ےب
 ۲۶7 نازتلفام

 جاڑزا کر زمل
 (“تا

 ریت رے ےس انا کل.

 لم ما نا ڑھکد).۲۵۱ ۔ے

 سس 2ر
)۷۹۹۰۲۳۴ 

 ۔۵۴((غد جل رات دارقالع
 ۔۵ا۵

 تزمعروا ود ۓامراگ تا
 کس اں یمہکک یوم
 ۲۷۷٣ )تم ایس

 ۔۲

 ۔۲۳۷خ22) یی کپ اھ.

 ۵ا۵۷ مد الا بوم...
 )7+ ص۳

 ۵۳۲۵۳۱( غ٣ ج)۔یرڈاک

 اتم تم یوکے نی
 ۔۳۹۰۷( مد جر ںیم ام ےس

٘ 7 
 ۔تلاعیز روا پالا کلا

 ۔۵۴-۳۵۹.۵۵( د2
۷۰ 

 ٰى “یر۶تزنعحفٹ مک و"
 ۔46۔۸ 2221

 ۷۳۰٣۷

 لو ام کی تن.
 اتارنے علا ےئل ےک ےک

 . ۵ع( یر

 حیا ارمکل صا یکن.
 ۔م۳|۔۳۷۰۔۵۵( خود

 (غد ج)۔مامتا کاتنزیع اک ا۔---
۸ 

 ہہ
 ۔۳ك] یک 0

 ۔۳۴
 ۔ریآ سڑسم یک ار وذح تر

 ۔۷١۳( ر۶ ئل
 0 س8۴

 ۔۴۳۷۷مغ5د .امتو اکہ انب

١۷۸۷۶۵۲۰۱ ۲ 



۵۲ 

 مالا ناس روش لے

 )۔تلاعاکن وارسا
 ۔۱۸۸۷ ۔ہے۔۸(ٰلئا
 ۔۴۸)۔۳ ٣۔۰٣

 دوا مالا شور یک ےہ[.
 )۔ تک

 ۔۸۲۔۰.۹۳٠ (ٰك۵ا

 27-١
 ۔کء لا2
 تواس ییا اسم اج
1171+ 
 یاس رنا اکر مکان کئ اجے
 ۔۲۲۹ (لدا ئ)۔< نزارا

 ےک ماکے لا اویس لیتی
 ۔٣٣ ءلوا عر۔ےت نیک

 ۔رودایٍٗ قے السا /,ئئ۳۷7
 ۔م۳۵ ۷لا

 بہا

 ترک
 جر ظن نار نام

 ۔۲۳۹۰۱۷۲۷۵لا
 82 مسا بات خم

 نا ےک اب ےک کی رو و در

 اک ء(لوائ)
 ےس بر لے سس نی ش کیل.

 ٌ ۷لا ئ)- ے
 تر

 ۔۵۸۰۔ ۔۳٥
 تان تک ت ٹاالغا تا۔_--

 عر یکے ار ٹو یڑزور ےک
 ھ۸۰ 7 ٥ئ

 دو ہون اض اک[

 )اج درک نوکری
 ۔۷٢١۷٦ مر

 لو طانامفےک تا اک و
 ۔-2/ /یک نب نار شب

 حد 0ا کرم
 ۔۲۸ ۲۹۷۷ غ

 تآرڈ تالخے طا بہئاذخ

 ۲۱٠٠٢۷ غد عر ۔ دا
 ۔۲۸۰۵ ۲۸۰۳۔٢٠

 یالس یا ڑوھد) رن
 تے

 اک ا ا ا ا ہور

 تر

 ان00 161+0۰.



"۵0۵ 

 تے. ۶
 ((م۳ 2۔بے ےاب ےن ناےچج

 ۔۱۸۲۴۷۶۸ص۳
 (لواۃ۔ سلا ےس ایک آ
۲ 7 

 "تل

 2 ۔۴۴
 لام ےل ےک اھاد ا تک

 ۲۷۸۷۲ لئ ئ)
 ۴۷۶٣رنر ۔تازع اک ا.

 درد ز ام ںیم ںوکروھںس یئاممد

 ۔۲۵۰(لوا ج)
 7ء" ۳

 ۔ا ۸۰۲ عد اھم

 یک تنا وت
 ؛لداًتی٭ 22 210 تل یگ

 8ك
29-2 

 ۴۱۰( لدا ج)۔یزارط
 ۔ بلطماک یر 2ھ

 ۔م۲ء(لدائ
 ۔ بلطم ا۷“ نی ٌحْوز-

 ۔/۲ہ(ٰلواٗج)

 /ھ 7 ی۳
 ا٭۷ جد ۔ایدراڈ

 ںیممتر ےس نا نال اترا.
 ہد تسار واہ ےن )طا
 ت7

 مم ےہ یش
 ۔۳۵۔۲

 رد ریک مازلا سس ےک ود چپ...

 جی اکء انکی ےک رم تزص
 ًَ ٠ حر ۔یھت

 اڑ یارک لن اک عن ا.
 ہو شا 0ت

 ۷(تین یر
 ھپ+ ۷۷٢٢٣٣

 .ںیھعان وت امنزاب تساد کی...
 ے۱ا

 دامت اےک بر ےن ےت وا.

 نرس کوان ما
 مشیر یگ
 تزحں یر تر

 0م" ۷ضض ج )لاش

 ان03 16140



 اکرم تام ولا کی فو اسی
 ۵ء۵۱۷ ۷لا ئد۔ہرنم ر
 ٹو و
 ےہ -.0 ۵41
 نین اسی ےک ےیل یم

 ا کرو من مکا

 . ۱۹۷سید ےہ ایک
 ںونم ےن از فار وا کرم
 ۔۱۸۲ (/22 ئے و ںیم

 0-2 007" تت
 * ۷۷٠ل وا ید یہ قت

 ۔۱م۳ ۸ل

 اگر خاد ےک نیم ںی ناپ
 ۔2١١۱۸ی)۔

 1 2 0 صا یت
 رک مرید کسے
 لال ےک یزاذمفوہد
 ۲۳۲( مد جد ۔ےاب

 ۰ ھبج جم
 : مہ

 ۔ںیئا یکن ا فالخے نار
 ۔٢۱۷((ما+یٗئ)

٦ 

 9و تر وک
 'بصتلا عر اک عن ا تالے ک

 ۔۷ ام
 ۔تابا وے تمنا اکا ےس نا...

 ۵۶ ےس
 ضس ۔۵۵۷

 (غ ات 7

 (لوا ئ)۔ موم اک الطصا سا
 ۔۵ ۸۸ہ( ئ)۔۳٣

 یا ت)۔یہ ای ودع ےک ما
 ۔۵٢۲۔۷ ۔۵

 حد دار روا تمح ڈک سج.
 ۔۱۵۰ٰفػلدا

 بب ےک ا ےکےک نرم .
 را ا

 ۶ےس ترلوت کس ا نک
 2 ںی اج ےک ض ےب

 ات ۔۱۸۲۔ا٢
۳ 

72 

.00“ 



۱ 

 ۷۳۰۱۷۲۲( ٣د حد .نژب
 انک رکن رک انے ییا.
 ۔می(لعاط)۔ ۷

 رم ۔۱۷۵(لوا ئل ار
 5 رر ےکےک لیس
 )م یاروا

 ور دا ضر

 کوی نخغ ان'روا 22
 یڈوراکن ارب قد مے

َ 
 ۔۸۳

 0 و وت
 ات طظ

 مو یر ےک
۷ َ 

 رم ٘

 مت نر قوت وتیککم

۸۰۳ 

 (لوا ت)۔ے کت بسا باصا۔.۔-.-

 00ء

 2 ۔۳۸۳۔۱۸۱۔۱٣۳

 نانا “رام نو"
 ٗ بوت ید اس مالا

 وس ےل ےک فل ای:
 ٠١۱ لعا ح)۔ سات وہ وکرم“...

۲ 
 ۓڑلا مان اک کور پ ےک مالسا۔.

 (٤۵۵ جد ۔ےئاھکر
 ں تک

 م۵ ۵۷۰۲۵ ۵۷ ٣ قے امت
۸۱ 

 ےس مان لا اکا ت ایا گرا.
 ( ع۳۰ )

 (ٰلباچر۔ او کے ہم 22

 حد اس اد ہور اک اما.
 ۔۲۳۸(لدا

 ۔اناعوب نیم ار کر شا نتہھپ ..
 ۷.۵( ل2ا ئ)
 بلاطماکے نی رول جد تر م



 - ۸0ص

(0۵0۸ 

 ۔٥ك۷( لئا ئ)
 ھ7 +7 ۶۶٣
 ا۷۵۲( )٠اک کان

 8 السا ویک ۸ ۲۵۷

 تا یر
 اک سار دا ہدیذع یدوک کیا.

 ا۵( غاماک۔تقح

 /ترا وزن - 0

 بو
 (لواٴۓت۔ تالاغ ال اےک علا

 ۔۳
۳ "+" 

 ۔۳
 (لواد۔ سن دال اجاک نا.

 تام
 جد ۔تلاع یکن ا ےل ےس مالعسا۔.

2۵ 

 ۷کر ود د
 ؛ اتا کدد تم

 جت کارکن لاخ تدحد ےب
 ۔۵۲۳ (لدا ئر

 زم اک ند ےک نا ےل ےم نل
 ۔۵ہےء(لوا ج) انا

 2 ات کے تمعو کا و رت :

 ھ۸۸( لوا )تابوت

7 

 مس سس
 یی در اتر ۰

 نیم لم
"0" ۴)۵ 
 ے۶ نت دصم

 ئ٣ جب "٢"
 ۔ 7 یا دا

 ا “نو لاویئاعم
 7 ٦7
 -جئ2 ۳

 جر ۔ دار پرتوم اداسی
 00+708 سس
 اند سیا نرلح لب ےک للاکک۔

 ۔۵٣۳(ٰلوائ۔ تر ئا جے

 داس یف ںی تا کام



 ہی

 یی جیب 1ک روا اٹنجک ےن ایا ا

(09 

 (لواٗى)۔ یراس اک ا[
 ۔۸۶

 ۵اا ۷ 2 ود ود ٤

 "و
 .۷۵( غد )تقی یدزجم_ .
 یکے ند مے تارجم

 ۔۳2(۹)۔۷۷۷(غ۸2)
 ٤ ۹۷۸٦۔٠
 ےس عا نا تو اکے نج
 ۔۲۷۸٣(خاي2.ےاتز م

 ٠ ۴۸۵۔
 (غد حجیت رو اک دامت دا ےڑھچ۔_

 جر ۸م ۸
 ۔6 ٣۷ غا

 ۔|۳۔۸٢ سم

 یداعروا یو ٹازجم تا
 کل ولاد ےک تہ ات ائاد
 ۷۵( ئر جر .یٰطلع
 ےک وہ ےس ندا ےک ہلا تاج
00 

 ۔ھ۳۵( لنا 2. ےت سیر دان

 راغا ےکڑلا تما ھکد ےک ات
00 
 ےک ےس ہوم اکت وللادعب تایج
 ۴.٠٠ لوائ).ورساظم یار ول
 زئاوک ےن کو مز وکل دن ام

 ۔۱۷فدان)
 ناپ ےک یاب یا تر

 (لوا 2,
 ۔۱۸۳۔۵۸( غ۳ ئ)-۹

 ناس ای او ےن وت
 مے لواق) اناج اھک اک

 زم اک ا یت یک ایا.
 (لوا د۔باج ےک باط

 ۔۹
 ٹی کس یلیجاکی و ترخح
 ۸خ حر ۔ان ام ال اکہ ےس

 ۔۳۰۸ ۔۰ ع۲ ثا
 ےس نین ےک ےک ولا تھ

 ۔۔ا۹ ( غ٣ )نام اک
 ۔٣٣ ۷ نام یر

 اک ےس کاکام تر.
 (غاری 22.0۱( غم اناج

۱۷۳ 

۸۷۷٥٥. 



 م4
 ۔ وم اک نشا یکے اسم تم

 ھ٢ ۔۵۰۷۳۸(غد

 اما ۰
 ۔۵۵

 یت
 ( د حر ۔ شا چپ ید الدا ںیم

 ا۴۸ م20. ۵۵۳۲
۵" 

 (ئد اف ہوم اک سول تخم
 ۔ ۸

 ےک یس و تر تام وو
 : یارو عوف ےیل ذ

 نام حد ےگ ۓاھددک یخ
 0 ڈ0

 نا وم ترطحو ت از جج وو
 2)٥2(۲۰۷۹۰۷۸۷۵۲ء۔

 ۷۷ ۸ا" ۷۷ ۷۰۸2۔۳
 ۔۸٠ ۱۰۷۔۹۱( ج)

 ۔۸۸۔۷۸ 2۱۱٢١۹

 ۔۵۸۔۵۵۹۰۷۹ہ۔ “٤

 ۔۴۳ (ئام ٣
 ۔۱٢۲ مم ضس

 ۔۴۲

 رر
 وک اماس توپ تار جمود

 ۵۷۲( غم ئ) ےک ےنید
 ۵۵۰۔۶۳۴
 ا ٌ ۔۵ھا“

 لئی میک صتزخح
 (غئ٣ حج )۔۲۵)(ٰفعا ٤ع
 ۔۸۱۔۸۰۔ ٣٢۳

 ٠تر جس ئے کی یی تزحح
 (غاع2-۵۷٣فاا2

 ۰ه ٠ ٥-6)

 اک ید اورکاک پودا ضوف

 د۷ ق۶ ح)۔انرک

 ۵۱۳ (لفا
 ۔تیکف وم خ کم ےن

 رر ۔۷٥۲ص62٣۵٢
 مز یا یک لی پاتا

 دم

 لاد وا تن یک ومقح
 ۔۷۸۸۷( ھئ) ہ2

 ےل

 اکا دو زمان آر فرص
 (22)-1۵۹۔۳۷((د
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 ۔ۓا“ اے-۰“

 ےا کو جس یوکئومف
 (غرام صد اکے ند دم یلقع

 ۵۰۴۴۲( ست ۔ ۰
 ۔(۹ہ۔۸۱٠۔۶۹ا 4
 ۔۷۴۳۔۷۱۲ ٦۱٦۔۹

 ۔۳۴
 تازوے ت)طاکک دیاذک 20

 ےک نارفا تابلاطم ے

 7-7 2 ٣
 ۔۷/۴“۱۵٣۰.۳٣٣ ۔٤4ك

 ۔۲۹۸-۔(۷۴۰۷۹+۔۸
 ۔ا4ك۲۔۲۰٢۷۔۲۷٢٦ ۔ ۰

٠۸) 2--۷۲۳ 
 ۔مہا۔ہج ان۵ ۵

 ۔(۹-۸
 جر خم اکے اھکددزجم

 یل ۔۷۶ -۵۷غك

 ۔۷۲٤۶
 27 3 اخ ہد کت رخ
 22 ایر روی توبخ

 (۲١۹- غٴق)۔۱۲۷(غد
 ۔۸۰

 ںیم نکے نک کشم معد

 ۔ غم

 ےنرکر انا دعب ےس ےلتید دزجم..
 وک ںی ارم او

 ۔۸۱٣ ۳۴٢ج

4,0 2 

 لک کس وم ںیم یے
 تڈھگدروزم) ۔۵۳۷
 زم یم

 (ٴرٗئ) ۔تالمر دات انا 0ا ےک

 ۔۵ہ۸۷

 حر)۔ تال حا کر خ و7

 سر
 تراعا وت الیصففم ایکس ا
 ۔۵ہہ(غد تد۔ںژ ن1 0ر

 ۔۹۰٥

 غئد جر)۔ںیہ ںیہن تالق

 ۔۸

 یہ دڑارفم نا ات ے9 تن

 ۔۹ 2270 ہاشم

۷۷۸۶۶۰۰۸ 



 ما

 ترضع ںیم جار عم ےئل وس
 ) مے اتا دوا ا ٰ

 ۔۳
 جد ۔ ٹک اک اکما ےک ئا_۔-.

 ٌ ۔2

 022 ٣
۷ 

۳ "27۷ 

20 
 ۔۷۲۰۷( نو
 ۔ارلع دا ایم اتے او
 (غع) ٹر ناردا ری

٦ 
 --- تاضازتخا ےک ٹیم یر

 مد ئ0 ۔تابا تے حلارشا (
 ۔-۔۵9

 تاج عیب
 ۔نرم نئ افنزفا یر اک ما ۔.

 ۔۱۳۹ ٰٰلفائ)
 - لا وجالکتورئاہو
 5.2 ےل

 تاک
 جد۔ لونروا عو عموم اک

 ۔ئ مے

 نامے لوزن من اےک علا
 ۔۵۷ . )۔ثحاب

 ۔ك٤٣

 ج عفان ایم ےک نا
 ھ۷۷ ٹی

 تان ان لو یک "ا 7

 ۵۷۲( ین ہک
  ںےرا سات کے.

 ےل ے مسا نیلام
 ملز اک تان مان

 ۔ ۹۷

 جد عش فارصا دا لخب
 تاک
 نی اتحےک ک نض شام
 م۳۷۳ تااہ اک

 -۵۲۲۔۵۱۸-۵۱۹ ۔۴
]۹۵00۷۵۳۰۵۴۳۰۵ 
 ہ۱۷ ہوا +٭

 اک باوا.

 ا

۷۷۸۶۲۳7 ۱ 



۳ 
 حر ۔ ایر او تالا .
 ۔ا۵ے ۔او من ۔۴ ء(غد 2۔اس ت وم

 ناىاک تو اطارکئت رس 7
 تاعمانکمامتےےکے اد ےئنآ تن

 22 ون
 رزلے ولیم تالاع جم ٠ ۔۳۸۷2
 جمل ۔ 2120 ۵ا٠ َک
 ۔۳۹۲( الم تک رک

 تخم ےاھد ےل ےس رش ً 2۰۷۱۰
 ئی ۔ںیتماہ جل ۔ دت

 ےن توغم باط یک وشم ا۳۰۷۰ (۱۳۰۰۸٢ غطغ
 ےن وم لیپ ےس ےنا روا ےل (۲۳٣۰۱۲۲ ت )۷
 ٤ 7 ٣ھ ےل ۹۷۲ا ) -۔۳
 اد لوک م یک نشفانم ۔۲ ۸۔۱۵٢۲
 .ینکسوم یوم اےتسم تخم ۔۷۰۵ ۔۳۸۰۔۳۰۹ ۔۵۴
 ۵۳( ج) ۔۳۴٣۔ء۴۰۷۵( جل

 تہ ٤ك
 تک <"'۶ ۶ ۹یہ۶ 9 ۳

 ںوتروعکناواسم کت 2(٣ ۱۹( عم
 ےنرکن خم ےنامد ےئل تے سک

 ٠۲۷۵6 تک ( مر تزفم ءيئئ[
 ےس تووہ ۔ ٢٢۳٣

 (۵ر حر ید ارم اران ی یتک روصضف ےل ول 20013 آ 80ۂ8ۃ8”8

۷۷۷۶۰3٢٥0۳۰٢٢ 



۴47 
 ۔۷۳

 سیا کت ا اہم تام
 ۔۲۷۸ہ٢٢٢٢٠ هرام) یگ

 ہیلاع تاجر ےئل ان
 002 ٦۷

 مد ۔تیہا کم ںیم بر
 جر ۷۵۳۹۰۵۱٣

 ۔۸۷٣ ۔٣١ہ( ىك
 * ۔مہ ات م۸۷٢٣
 ۔ہام ٣٣م

 کت دابم یکم یلیز ےس
 ۲۸۷۷( لواجد۔ی ںیم

 تد۔ ےاب انب حنا وک ما.
 ۔ے۰ 1۵۲٠۰۸۷۳

 ۔ےدانک نو 27 مس

 ۷١۲۱ئ
 یک سا کے یمالسا تتسوعچ_

 ھ٣۷( لدا ٤)۔تزلم
 ءئصسل)ھ ۳

 ۔ ۲۳ ۲۵۸۷ غ۳ 2ٗ)۔طغاک

 ۔۳
 ھ1 +ص“ 5

 ۔۲۲۵۔۴۷لفائ) ۔تلاع

 و الضا کل ونارلسم ںیم
 جد طوطے تر حی اعدب

 ۔۲۲۷ ل٥ا

 یو نت ود ںی 0

 (لدا ج)۔روَد ےڑہراہےک

 ۔۵۲۲۰۵۲
 لونرومو رش لرز ا یر2 یگ
 (٠٦ ٰلدا ج) ۔تایمرصخک

 ۔٤
 روا 2 0

 2ئ
 تہ

 یو لو روا "مر ا
 "م0 7

 رس ود حاضر
 ٢2 2٭ا ٰ٘

 تر ت اتے
 داد( ےک سد
 ٘ ٘ ےیپ ھو ,۳

 وے ناضا ما مات

۸۷۷٥. 



 0ك

 0 ےہ
 و 7ھ ۶0۷

...73 
 مت 0"

 ۔اا۸

 7 تر
 مع 27

 ےن
 .ت.س اے ود اتم نام ےک الا

 لڈان باذعب لوعوخ ارم ا ت5

 ۔اناجاھمئاکن ا ئل ےس ےک
۱۷۷۰۰۸۵۱۲22 
 2 عر < مح

 بک 2رس ۹
 تا 2 لابود کن

 ۲۹۷۰2۶ ۔اھت اھکرےرد
 وف اک ائ و اے
 2 ڑی ےس بام ےک لا

 ۴ [/2722 ۹۷ مع )

 "تر

 لت

 وے کی یف یکن اض

 عر ۔ ما( ارب عضو
 ۔۸( 6

 1 فالو ےن فا ےہ
 ےئاض سالک ےس وت ایپ
 ےن اک تام ےک ا ےنش نو
 ۔۴۳۷غامپ دی

 ت7
 کن 2000 گام ہہامثے

 ۔٢٤٢لِوائ۔ اک

 22 تہ
۰۱“ 

 عا "۳ تنقفاٌ
 ۔۲۵۳۔۲۲۵(غد

 عل ںیےراب ےس نشان جی اج
 ۔۵۲٢۵۷(لبا ٭

 را دا یز افنم نیکی ان.
 ۔۲۵۵(م ع)۔تانس
 7 حد تک ئ7

 طا

 نی03 161+0۷
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 ۔۱۹۹-[۷٣۳۱ غم
 ۔۲|٢۔٢٠٢٠٢٢٢۔۳٠٣ا ٣٢

 (س )۲۲۰۰۔۷۷٢۲ ۔۸
 ۔م۷ م۵ ۳۹۷۶
 “۸۰۔٢٣۲۲
 ہ۔٢غا 2 ۔۸

 مم( یک یر ۔ہ
 ۔۸۵۔۸۳

 ( عد اج. اں لیا وف.

 ۔۷۔٢٠٢۔٠٢٢٠۔٠١٢٦-۔۹

 ے۱۳ ۔۲۳۱۔٣٣[۷)|

 ۔(۵۔۰۲۳
 ۰۱۷ خد دیہات اض ھش

 ۔۵٢۲ ۔۰٢۲۔۹٢ ۔۲٣
 ۔٢۱۰٢خد جر ۔ناغل پاس ا.

 ۔۲۵ ۲۵۰۔۲۷٢۲ ۔۸٢٠

 3 انا تاڑا ےک تنففام----
 ۲۳۵( ع80 ترک
 حر عد اکئ اند دا نم

 دام ٣ غم
 ۹ (غا 2۔۷۸۱

 ۔۲۳۳۴
 ۔اتزاک نئ انمردا نشیمراک ئ٦

 -۲۲۹ ٢ند
 ےک ق ذا فام دوا تنوم۔-.

 ۳( عد تے و ا
 قزذا نشو اک کردا فان
 (ٰ“یس0

۲ 

 نشوموکیفانم تعاجام زا
 "ھ 7
 ۔۱٢٦((دئ) ۔ے

 کالا ینا نتھفانع
2 

 ۔۵ا۰۷ ھے )ےس رر
 ےا از ۰ے

 20 ہ)  ےت ےئاج
 ھ(ئ"2۷/“۷
 ۔۸۲

0 +8 ٢ 
 اظ کدافم ےئا ےب ےج

7 70" 
 ناس درک ر ںی ناوئااصم

9 
 ۲۸۷ل

7 797 

۷۷۸۶۵۲۰۰7 
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 سس

 ۔۲۹۳؛لوا ئ)۔لاہئامنا
 نوٹ ت نص ن۴رامسم فان.

 و ںیماظ حرا ا ا

 ان و ۹7۵ا( )ماورا
 ۔١۵۱-|٭ا

 ۵ا( مر ئل اکا
 ۔۳

202 
 ۔[۸۱۔-۳۷۸ ٢۳۰۔٣۳۰[

 ے ںؤنولص ن کب رم نف ام ْ

 ( ما. ےھت وم نامکسم

 ۔۹٠

 را فرخ ےک وقت زا.
 ال کلا کں یخ انمےس نام
 ۔۳۰۵ (ٰٰلوا ئد۔ے

 ا2ا تام اکن شان ںیہن
 ۔م۸(لودائ)

 ۔0۵(لوا مد از

 ۵ تارداد ادا اک ا ٹی.

 ۳۱۰۔۸٥( عر. ںی

 ( خام پ )۳۷۵۔۳٣

 اتا ۔۷۷۷۰۔۵۔۵۸

 ۔۱١۳ ك۰

 (لوات) ےک ن ا

 ۔۷۷
 کک ھم معدہ

 رب تل
 6تک فض ر۔ح۵ك()لوا
 )لا زاد نغف یکن فان

 ۔۰۵“۵۲۱۰۵۱ ۷ك:

 تال یکت وار کیون رت

22 000 4 
 ۔۷4۵۸

۳ 2/2 
 ر۲۹۶( تے تان

 گل فامم اسنے
 (غ2ت)۔ےہ اکنامک یم

 ۔۲۵۳
 ِباتسے ناگ اک

 جر لایخاتسکں یم بالا
 ۔۵۲۱۔57(۳۵۹

 نالخےک کا وضحاکن اففا
 ۔۸۷۲ ءِ, ئ)۔اللواو

 ںورربےن یش ان ےن مم
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 مت یت کرک دے
7 "00۳" 

 یاب کب اک ا صعانلقفام
 تہ ۔ںیتزاس

 اک تام تو کو اج ےس نشیفامم_
 ۱ ۳۲۷۶ )رک
 ںوصوا یز کن فان

 ۔۴۴۷۰۶ئد"

 علت اک طر نضانم..
)۴۷۵ 

+7 
 یس م۵٣( نی کول

 ڈک ں وان و ےن ںوھتکا۔.-
 ٣۵۱۔۷٣۳٠( 2 )اھت اھکیئ ان
 کوک ےن ےس ود

 ۹۰۴۴, تر ۔ے
 ۵ا۷

 ی 70
 002 ““س .

 ۱ 0 مت

 ۔۹
 "ھ 0

۷۸۷۰۰۳۸ 

 ۔۰۹ (ٰلعاع)
 حد بم اتبل اءاگ عا

 ۔م ل٥ا
 ےلاوےرک لام تن"

 ےنلو ۶؟+ھ”۶9ھ"' ٹ2

 لفاع) نادان
 ۔(۸

 : لا دور وان ا
 کل ۔

 ُ ںیہ یرام ےس لقن افف ان.

 1 ۔6(
 " دس ائ

 ٌ "0سس: جر
 رم 2 ںوابشو و

 ۵ا۹( رر نی
 جد کا اک ناف.

 ٰ ۔٢۵۳۲ ھ۵4
 جلا روک ہداب یک نِن 7

 ۔۶٤
 گال ےہ ےن ےل ست

 ء۶۷۷2 ج)۔یڑا او
 نرس

 -  ۔ںقلا
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 لا بحر تو ےک ا عو ۲ ےررایضصہ ۓ نافاز _

 حد لایا خاک آن 0 نین
 ۔۲ہ۵۔۸ك ( لا 2 یکے وک واک

 7ت ص7 ۔6.(لوا جت 2-00
 ( لا جد. عا اک ال اج ےکئا نا زد لالا کی م نماز

 -۷ ۔٣۴۔۲۰۳ ( غ۶ ج):تلام

 کن النمدہےک اد کس ا ٣۲۳۔۸٢٣ ا۲۲۷ ۔۹

 ۔٣٣١۳لاح)۔ لازم ۔۵۔۳
 کن تا ح ھر رٹ لولد کن اٹ یی

 ۔۵۱۔۵۰(م )لکی :۵ا<۸

 اک اب نوے تل لواع)ااھیےدازجاک نا -
 ۔٤١۱۷۔[۹۲٦( اد ق) ۔ےئہ  ۔٣۷۱۷٣ك

 ۴۲۱۷ ۔۷ دام ھ٣

 ۔۲۲۵۔٢۷٣٢۲ ۔ ۲٢۲۰۱۹ وع لقز

 ۔۲۳۷ ا م٣ س۶ ھ۶۶۳۷
 7 ۹ص 0 و

 ۴۴۴۳( ۵د قد۔تانازئا "7 ھھیپت ٤٥
 ۔۰۹ ۔۸ ۔۳۸۲۴۳۸۰( لدا حر

 ںوہ اک کاروقحتچو اگ ا ےس تام الصا اک مالسا

 )تے تاہہ ےک ےہ ۔۷۷٣؛ وا ح۔7

 ۸0 تے رک
 کم ٹینا ہو ناف ان ۔٢۰٢۲ (لواع)۔ لابذاٰفا

 22, 0 ۔۷٢۲۔۹۱

۸۰0 



 0۷ے

 ی7 5ط

 تر

 ) دے یر نھ ےس
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 اک ول امام ںی ولد ےک علا.
 ۔۷۲ َُ 75 بر

 ے خام ل صا - تل
 ام 2 ا

 مم . ٠

 کل ا

 قدر افزا اک ا

 كا 010 مٹر نی
 ےس ناف ازم رہے شاوم ام الا.

 (غد جد عام اک یر یک اض
 ۔۲۵۲ ۔۲۲۵۔۸

 ے ںولارلسس یں امےسر اب ےکنلا_-.

 رد تورگرہ نند ںیئ ام د
 م۵۹( لعقا

 ۔ےتر ےن اک تا تام
 ۔۸۲ ٢لا ج

 ۰ہ ئ تل
 ھ0 ھ۳

 .۔. 2ئ۱ یرخآ
 حر۔لوزن اکی لا بانخ ےب انلا۔.

 ۔۵گ
 عر راج فلک نا

 (٣ ۱٠٢-۲۱۵۔۷۲
7+ ٣ 

 مکا ۔٠ہ٢۲لوا29َ)
 ۔۳۰١۳۱۲۔۹

 ردا ہزیرار 7 اکا نا.

 7 ی ج۔ںیگ لت ایل اخن
 /ھص 070

 ۔ا۰۱۷ خد ئ)۔ تم
 "“ل8“س00
 2 ئد تر

 ےس ناخن وک
 ےب سس نانا

 یک مک
 "ئ ۳۸۶۸۸۹ُ۸۸ ھ7۲

 عد اپ ان انب ایکس
 ۔۲۵(غد عر ۔۳۱۸۸۷۵ا



 ۲ا

 ۔۹٢٦ ۔[۵٢ ۔[٠٢۔٢٢

 ۔۵۲
 تڑمیمالسا یم ےراب ےک نا

 ۵۴۳۲۵( غد عج یٹا
 نانا انس زور ندا

 حد ےک سام ں یھب
 ۔۵ ا

 “ك کی

 ےۓم بادع ئوکل ودر یکن ا
 ۳ )سکے ئ ا ےک ےن رو

 ۔۲ہ
 خط ےلیکےس بسے ود

 ۔ك۱۱۷لا)۔ ےک ون یم
 ۔۳۷۵۔۳۷۵۹ 2
 ۔6 ۸

 ھتاس کن و اک ذا سش
 .4(لقا ئ)۔ اکے امام

 نا کن اما اموال.
 عر یگ 0 اعاود

۶ 
 کل وتر وعردا ںیر)انن نام

 ( غدار تاقدل اس

 ۔١

 20 رکے وک ترا وج

 رر تم ا
 ۔۵ (غداح ماس اکن فام

 ۔۲۱۷ ۲۱٢٢٤٢۱۱١٣٢۹ ۔٢۲

 ٢٦٦٢۔٣ك٢۔۲٢٢۵3۔ ۲٢۸۔

 مس یسک کر۔٣
 ۔ ےہ ساکت زخخم ےئل ےہ لا.

 ۔۲ مر

 ےئاعد ںیم نمک نقف ان

 کم سینا ب امت س تزم
 ۔۰ ٌ 2(٠

 ۔۵۷۷( رت ۔ئےردا یم مال

 جد نمو اکا نیک
 ۔۲ےك(لعا

 ےنرکی انک کشا نیک.
 ۔۹٦(ٰ)لدا جدت اک ےس
 ٹر اس نیر کش
 ۔-- لاطلا ا۷ ئل ےل.

 حر۔ ناخےی یر ار
 ۳۹۸۰۱۹۹۰۲.( شش
 (۸یودوھگوز

 بر عا لو (۲)

 ان00 161400
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 اس رو ء۶۷
 یر ڈا لو ۲

2 ٦ 

 ۹۷ت ۵٥٠ا۔
 روا نو ات نس۶
 قل نانی تی یآ

 ۔اةك|۔اے(

 تن (ھ

7 

 تا وس نئ
 ۔ء۷٤لقاب)۔ اٹ تاں

 مد ۔۸۰۷0)ئ)-۸

 ۔ا١١٢غ٣

 (ناسب اند تف کا ا
 ۔٣۲ك٠۷۳

 نب کلا تم یکن انا.
 ۸۷۔۲۸۵۷ جل ۔ ےہ
 ےک لا پک سود و تو

 لو قد ےن نی رر
 ۔ھ۵ ۰٠۷ مار یپ تل ۔ ےہ

 ۵۵۲( مقا

 ای وکی او وک وس.
 ۸۵ مع

 َ رک۷ئ9

 ںیہن کیک امر ام "0"
 .1۱۷2 2۔انس ام
 پھ 7

 2 ےب یاب کا ےس نل اخ
 ۔۲۵ ۰۔۸۲

 انا ب تقد ود رام الا.

 اج نیلا ےس اوت ےہ
 ۔ا ء۹۷

 مت
 ۔۵

 ئلص وکی سد تقو ےن

 کک ےہ عی
 جناب بام رام ےس

 تش ز ےہ

 جہ ٢٥۔۷

 ٹر ئ رت

 ا ء2 2ئ.

 اکی اون اھ اب ححتوھ

۷۸۷۸۶۵۲۰۲۳ 



 ۳س

 جر ےان اوم عطضنم ساس
 ۔۵۲۲۷ھ

 کا ٌ / ہرتطئ تل2
 ۔ا 1ك( مشک )ےن تقو

 نال لا وکتایحد تم _.

 ۔ےئاہ اب ےل ےک تیل علما
 ۔٤ ےہ جر

۳ 0 2 

 ہداہزا ےس بابحا ےک سنا ےس
 ۔۵۲ ے7

 8 اتنا اوج ےن ید ںیئایند

 ہور ےک ےن وما وصم یل اب

 2ھ
 ۔(۵۸۔۳۷۳۴۴ ۲ ×

۵۹ 
 لادعا نگل ا تقہےک ےن وم
 ۲۱۵ (2 ) ۔تلاعاکل طا
 ناض اے تند ہد اکے ہہ _

 2ا ئایکاید 2200/7

 مح تو اسے ک نٹ وم

 ما (تشس ج )ر ےا اج وس

 ۔ ۵ :- ۷۱
 طس شزذ تقو ےک تو.

 ےک حب ۔ںہ لام ع اس
 ۔۳۸٢۲ ا۵١٥ ا۴٥

 یک ےئل ےک ماوقا ا گداز!

 س رم تاج تم کا
 اناج بہ ت قو اے ٹانک
 ( اس اج سینے

44 

 مالسلا یلع یوم
2 22 
 ۔۰٣۳ اظ ۳۰۱۰۸۸۹۳
 ٠ام٭ ۔۷ ۷۷۔۷۵۔٣۳
 ٢٠٣۰ا" -ا۔۳۸ ٣۔۸۳
 ٠ح٣ )۷

 ۔۲۵۱۔۲۵۰۔۲٣٢۲
 ۔ھ۴۲۹( ایپ تل ۔ے ۰

۵ 
 ۔٦۷ (لفا تد ناز اک آہ

 ۔۴٣۷( حر

 ان۲۷ ( ست ) .صف اک
 ۸۸ ۔۸۵۔ے۲۔ ے۰

 ام۷۸۰۔۲۸۰۔۲۰۹۔)

 +۰۵۷۰۷ ۵۵4 ۔۸

 ان00 16100



۲ 
  8٣۷۳ئ٤

  ۶۲.۵م۷ ا۵۴۸
  ۷۵ضس حد
 ۔ ۵۴۶

 صشضنورروا نکلا دس کک
 ۔۱۴۔۹۳(خ۳ج)۔لاعاک
 ے۷۷
 یک کا نکے
 ۔١ا رپ

 تیغ اک اپ یکے نور.
 ۔ ۳ (ئك ای +۔ترثیما

۶ 
 ۷2( ئ۵ عا "2"
 ئب 2ئ اقروا تحت کا

 ۔۷۷ے

 جد انت اد زرا ص24 0۳

)۷۹۰۷۷۰۷ 
 ( عامہ ید ۔فاصوا ےک.

 ۔۵۷۷۔۵۰
 ۔ورص اک او ےہ لیقےس اک
 ۸۴۷۲۰۲۷ (ئك)"

 ۷٢۷۰۷۲۱ ٠
 ےھت بیک لیتی

 ٠۔0۸00 6ر

 جر ۔انبل انب یم نک اک
 "٣ ۷۳۵۔۹ك ٦۳

 ےک تا یخ تحایکب
 ج) ےک ئ٣۸۰۷۲۶۷۔

// 99 +۹ ۹ ۵۹ 
 وک یم یداو سی نم یک تول
 روا ےڈ اج یاطع تو
 اکۓ اج ل| ےک نو
 امنم ۸( )ےہ اتاہاد

 ۔م۸۳۰۲۰۸۰۔۵۸۵

۴۳۰۷۴۱۰۵۷۰۷۵۵4 

 مس ۴ ت
 ۔۸۰

 وک ورا ےہ تن ےس
 نان اج ایان اک رم :٣غ (
-- -1۵۰--۴۹۳۶ 

  +۳ءء8
  ۳٣۔۳۵

 70٭ 7 +
۳٣۲ 

7 
 ۔

 ےس ۔ےہ دیس ےس سج

 ےگ نو حتاف 2 ا

001614+0۰ 



 و شو پک وت

 "غ۵

 ئی دان کس شب ات وفا ادقآ
 ۔۲۸۰۔ ہا 4((

 اہ ۷۔۷۳۵۔۲۸۵۔۸۲
 ۵۷ میر ع) ۔توکذ کا آ

 مم 23۵۹۵( غار
 ۔٢۲

 ےنئور یے نا ایام ہہ -
 ںی یر رگ تلالد رپ

 مما ماس(
 ۔۳۲۲غد حر ۔رضفماکت شعے

 ۔(۷2۔٣

 تو وک و تاج وو تک

 (دع۔ ےک در وع
 ۔ےس ےگ ۹-۵
 ( کج )-۷۳۸ا/۷۴۶ ۔۸2

200 
 ۔(۹ 2۰۸۸۔۸2۔۳۲

 ۔ ۷۳۳۸۵۰۰۔۵۹۸
 ۔۔۵۲۷ را ید

 0101 ھ۶8
 بتا یس ایسے اتاروکن ورق
 (ئد درا کال نوک طخناک

 ئل ام ۔ ۷
7 

 سم ےیافنم ےک رکےن یا.
 جر ۔ایاولںوکوکں ورگودام

 ۔ ۹-۷۸(
 تر ۔لباقم ے لورکود ا

 ۔۳۳۴۳۵۰ ا۷۸( 1د
 رکا اک اک ود ا
 درا ےک ناروا اتے عل ما
 ۔اناج مادہ ب الم ا یالخا ا

 )۸2غ۷4۷-:٠۔)2ئ(
 1۹۳ان م4 ۰۔۰4 ام |۰

 ہدارا اک ےک انلا اک ع وف
 (ئاہیر۔ باک اکی ا دلا انک

 مم(
 ات امازلا ہد ےک نر
 ےس ےک ندا ایک ےن
 ای ےک
 221 اک اپ نو
 تیا کن سی آیدد رک
 عر ۔ ےہ ا اج لوک نے

 ۔ 6 را
 یکن وت "0۳"ٹ"س"سِ"

 نیل03 1610



 م۲

 ںی ت7

 .ںیک ام سود دد ایا
 ان ۲۔ام: ۷۶ر

۲)۴ 07۴ 
 ا ے..007

 ےب مک ہار ا تو...
 7 نک ع)۔ترسہاک تام

 ر.۷۹۵- ۸۷
 سیال ا صا پ ںیہےم

 (٢ ود )یک

 ترک وکل لا ا مے ےم
 ے2 2۷۷-۰۷ جن

 تا ٠
 رک (//,,یٰھی

 مس (ئد عد ۔یھت
 0غداتجرکجاکے نک اپ نم

 ۔ے

 تول کانپ کے ےک ے ھم
 2" ھ۳" 27

 ی2)۔2۹۰۔-ء۸۔ء۷۷د

"۰1۳1-۱۸۰۸۳ 

 نو کج فرجہ عموم زم رس
 ۰۵۷۷٢ اب 2۔ا اوم

٥۹ 

 نکی را دم ایک یئا
 ماس( عز

 باطخا اں یع نار ا تمش_ - _
 ۱"“۱“۹۰ ٤ 0 

 ۰۰ا
 روظل ےک ورز ن نا

0 
“۵ 

 ا انا ورم تزعح
 ۔2ع(غد جد

 تارک توعد کن ا یز ھم_
 ) 2خام ( ۲۳۰٢٢۔

 تر
 ع٣۷

 اکی ما یت دا نفی ماس.
 ند انور الم ںیم نیلام

 كا د۔ہ۱۔ہ.(عئد (
 ٢٢۳ ۔ 1

 کون کا ےس تک کر ایج.
 قد ح)۔ںہ تا اے ٠٤٢

 ا تے ےل



 تنسسشسسیچکچت پیج <صصت دم

 .باطعس لئ ما اک ا
22 

 حزم اکے کامن پے امن
 ۔ء۹۷ٰلدقا

 اند ںیم ذا کن ااکل ار ما تب.
 تر ۔۳۷۷-۲۵((ابچ
6 

 ےڑاو ےن اتٰزىضاباک۔-
 ج>۔ء ۷ لدا ئ)۔ںژےۓاج

 ۔م۲۹-۷۰۲۰۱۸ (ئابپ
 تمارو ارکان لا ےس یک

 جر ۔پ۵٣( لدا جر ۔انرک ملک
 ۔ے۸-ےءے((ڑ

 ریاوا تسادتد ای 2.0٦
 ۔:ے4ئروج۔ںارتلاملا

 کک سارکوپ سلام ےس تلور.
 ۔۴۸۲( مر عد اھ گا اسی

 (٠۵.٣ سے
 نوٹ طس عر _

 ا۲0۹۵( ح ح)۔ای فا
+9 

 ںیرمغدعب ےک تلالپ یکن وکذ
 ۔ںیہکت ون نوک اہم ایف ےک ای

٠201 

 ۔٣٤۲۷(ك
 ۳۰ئ8. کتا دان

 ۔۹۱
 ڑاگب اکی را ید کالا...

 ۔۳۵۰٣۳۵۱( ا 2ل
 .سسي

 ےک ےس لا ےک نوکرف ےئل ےک
 ۸۳۰۹۱۷۰۵( ع)۔ے

 رم( ضم )
 تاریک نا ےس لوٹنا ےلا_

 نکلنا لیا و اپ اف
 00ص
 ںیتمایمنا وکی ھلاب بھ ا.

 ۸۵٤۳ خد ےھت ےن کرا

 نراکر 2و انت ای ہو انداکع ا ۔۔.
 و ےک

 اھ ما اک کون
 ےئل ںی یوم فعل یبکے
 ۲۳۰۱۹۱۷ مت. اب
 یکن قوت ید لت عئا_
 ۰۸ اے

 ٢۷٢غلام اکا وم حج
 ۲۷۰۳۱۵( عر

۷۸۷۷۷۵۸۰۳ 



 ۃ۸

 ٹا ید سز ےنام ےک تاروف_
 حر اوہ یل ایم ےک آبا
 ا
 لاہکدا با یو فو تنفف

 ایکن ام ںوہکے سا ہوا ابی
 -۳)۔۷٣ ۰۳ ح)۔ےایگ
 دم یک دھوم وفا با ےن.

 قہ ۔ یت ید ترا اک
 تلف ز) ۔9
 "ء2۸۵۵

 ےہ
 عر .ماعخا یش لعنت ے ںىا_

 ۔ا.۔۹ ای
 ( نام اھ د)۔-- عنھم

 -- نوز لان”
 ۷۔۵ ( ام جد ٦ دق اک کا ۔-.

 تک زد ۔
 تا
 ین لاج یک نا ںی کج

 (۲٢-۱۲۷ جر

 رپ وید رزم)

 تر
 تن ً حر

 ۔!م٤۔٣۲۱۳٤لداج)
 تلاع یسک اکتروغ  وکنم ےس

 جد ۔ات ںیہ ظفاس ںیم
 ۔۵۸۷
 عد ےئاج اھل یی ار چپ

 ۔۵٣۲ لوا

 جد اندر کت اعلم اکا کے
 ۔۲٣٣( لوا

 یر س انک کک نٹڑکای و. --
 جد تنلام یک ایر ام نب

 ۔۳۰۳۷٣ ٣۴۳ لوا
 تک الط ےناکل تام ےب -

 وگریزم) ۔۱۸۷۷لدا
 یالصا نوا”

 ٤دم تام ام یاودنا

 ۷۷۵۵ )حمد ا عم

 تے
 نان ےس ںوکاسفا ےن ٹل

۱۷۸۷۴۶۵۲۰۰۸ 

7 
 ا وک
 ےک

0 



۱ 
 ا نر

 ۔٢۳۰ ً :ج) ۔ےۓایل

 روگ روگ

 سیا
 نام ےردو سوا رو صحت

 انس کیم ایم ہر ام
 ۴۴( مضر ےک

 جر تافد یم ناف
 ۔۳۸۵۱

 ے ہر یتا اندو ےس
 ۔۳۵( 2 22

 یف

 جس 4
 ۔ے درک اف نا مانا /ەه9یب۶ٌ

 ٢۲۵۱ع
 حر موٹا ماس نازیھھ-

 ۔۲۵۱( رگ
 ٰك +29۰۳۵

 (٣۲٣۳۷ مد اگ لزان
 ےگ ول اظ ور تماق اف

 ۔۹ ن2 ۔ بلطماک
 کے رام یل : او ںیم نازھ

 ۔۵۱ 6م ح۔ تام

 تخ0 لام ا
 ھی ۳

)۸۰۸۸۸۹-۲۹ 
 ۲۸۸۔۸۵

 ھسصس"ھ "یم
 ۔۷۷٣۲خاع جب

 اض لاعا تاجر واک ایا

 تر۔ ںیہ ےک رخ شرف ےک

 -۵2۵0۴۵ ۵|( غار
 ک ۲۲۹۔۲۲۲۷( مس جز
 لام اما سض اسی تر(. .

 (۳۸٣۳ ام ۔اگد
 یف ات وغال اما مانا

 عاد ھ تراش کی

 ۵۹۲( نار

 نی03 161+0۷
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 مہا: اگے ناف اسنلا۔--
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 ۔ ٢٣٥٣
 ھ989 1'٭

 ی۔ند ےکترایفردا ایم

 ںیم ا ےکربا نان لاکخا
 022 ۔ےک ینا ید

 ۔۲۴۲
 777 ۶ھ 70

 ام ٢ء٢( مے ںیہ ےہ
 ۔٢

 ےب رہ لامعا ےک ںوکوکر اکر

0 
 ان ےہ و حسد نی

 ۸۔۲۸۰

 بت ظافع یک ۔۔
 مم َح " ( سض  ل سےنرک نت ز

 ا یک ییہ ہذا الا.
 ےک بد ںیم لامع اتمام ایک

 ش ھ۷

 ٘ ۔۰٣۴۔۴
 ےک نانا ےس مے کلا نے

 کے یب اوکیکل قید یگوق
 ۔۴۷۳۴۲۰ 7 ئ)

 'ەھھ ۴
 ناسا نا امام لاعا
 2ےک ے نکے روپ ے ان ےک
 راش ےب ںمتلاسلاکا
 ام ائا لاوامےس جارض
 یا 20
 ۔0۲۳۲۲۷۲۲۹۸۰۔۷
 ۔۳٣٣۴۳

 اکا جور ایمن ارم وکاکاسنا
 لوداما را لون یک ں ولدردا

 پپ

1" 
 لاصا  انزور ےک تما.

 ناضا دوا ےک نس نام ےنوھک
  غئس  مدایک اکر اوک
 ا۷۷ اکے اور
0۷" 

 أ ۷۶۰۰۰۰

 ان0۵ 161+0۸.



22 

 ترس
 یت نوک ن ا کے ا ارد

 تل ۔۲۸۹۔ء-ء۵( یل
 مرغ ناپ لامع ا مازاکن جج
 ۔ ےہ قرب کن ااکے اد

 ۔ےہ اد شتور
 ۔۹۰

 ےل معا مان سی ھا استاد
 ایم کیتی کا |ےاو

 ۔.-ی ۔ےلرئام
 ۔-ےے

 ےئناپ لامعا مان یم فام یاب _.
 نوا یر یل واو

 ۔[4۹۰ ۔ءہان'ء۷(

 ےس لامعا تما ام رت
 تو وے
 ےک ککے دا اتا

 ۔۲۳۴2۲۷۷ یس
 نکی اک

 2 ےن اک
 ۔م۳ ۳۵

 نا جان او
۸۸ 

 ۔ےا ائ ستی انفم_-
 ن2 ئالط+ا اکی روا وم

 ( عام ب 4۱-22( غ" ئ)
 ۵۰۔۹

 ۔١۲٠ وا تد۔توضخزامآ
 ےھت ےن ے ےئل ےس ایس کا.

 ۔۴(ئ جہ۷(
 ۔۳۹۹۰ما ت۳
 ۔1۹۲ا۸۷

 حد ۔ لرغ کت حا یک ایما.
 ۔۸۷٣( غدئ)۔۷٢۷ دا
 2۰ ء۹۹4۸

 ۔۰۳۲٣٣
 ۸( غ۸ )۔تیما کت وجے

 62 ۷۸۵۔۹۳
 ۔۲۴۸۔۷۷( کے۔۵1

 ۔۳۵۷۔۳۵۵ ۔۵۹

 ۵٢۱۸دا ند ےہ کوئ کر ورض
 -۔۵ ۰٠٠٠۔۸( د٥

 ۔۲۲۷۲غامبن)۔۸



"00 

 حر داف یگ لولوشرروا۔ ۶ا

 ۔٢خك

 5 ہوس 2. بان | ےک راسنا۔...

 1ر ےہ ید کہا ہو.
 2 ٣٢۰۵۲۵ ( رد جر

 (ابکپ )ےس ( غم
 : ۔۵ ۷۲
 ما لال یلفنکں یم نمی کک تو

 ۔۵۲۸۔۵۲ ۔۲۷)( عر
 ۔2۳۰(۸۸4

 (غئ ا ےک نال ماما م امت.
 ۔۳ ۳ ۵۔۳۰۳ ٣۔۷۵

 ۔۷۰۰۷۷۷۔ ٢۷٣۴۳
 2-۳ (٠۱۲۴-۴۳

 ۔[۷۸۸۔۳۸۳۱۸۰۸۳۷۳

 اڑی )20... ںوکول و ارگ
 تر

 ٠۵۲۴۵۲۳۰۱۳۲۷٣۳ ؾ)
 ا ۷۲۹۷ٹاج ن۳
 ۔۔۔۵۱

 ین کول لباج ٹن ںیم اند.
 ےس ےس اک یب 0 وک

 /۱۶۱ًۃأ

 ۵ ًتت گلا
 ۔6ے ۷۔۳ ٣۳۰۲۷

 ا۳۸2٠ ۵
 6)۔۸۰-۲۸۱۔۷۸۵
 20 اک
 رک
2707 

 2 تک ےل ےک
 ںاہی ج)۔۵ء۹ لا
 ۔۵ ۳۷-۴۹4۳۹۸۲۱
 رک
 یرادوراجا کوفی رت
 "8ھ نیب

۸۷ 

 ےاوکدرکھھداب نان لا.
 لا 22۵ ںوہن

 ٤٢۴
 عد ۔اھت کیا ندا ایا مامح

 (۰۳٣ غ22)۔۱۸(لوا
 کا توعد ویر ایڈ ما 7

 ۴-۵ کس
 ۔۳۰۰۔ء۶۰۶

 ۳۷۸۰۳۳۷۵ ۶۳۳٣۶۰۳۰۳٣



 ۔( ۳٣٣| ۔۳۵۸۔ ۵
 ۔۵۴۷۰۔۵ ۳۹۰۰۵۲۵۔۷2۷

 تو
 ۵د ۱۹۱۷6۰ ۔۴٣

 ۔ما۵۔ما سی س |۵( عش
 املا +ان اک کت راتہو
 ےک اتا اے

 حر ۔ایامڈرانغا قل اکا ت دب
 ۵۷۳۰۵۲۹۔۸۶۵
 ۔۵ ۳۳۷۶ )

 نانا سے تباہ یک وئامضا
 ا کے اما ا اک

 ع)۔ ۷ما بس
 ۔۵۳۷۲(غامک
 ۔ےلوصض کیا ےگ ےک تمار
 ج)۔(۹۲٢٠٥ د2

 ۲۳۰۷ ام
 اکے نیا ےل قرب
 ۳۱٣۔۰۷٣ خام ۔ ونم

 ئی ")0.0.0
 ۔٣۲۰(غاغ :لاثدعاد
 ۔ۓں ہا اے ئایک اکا کی

 ۹۔۸ ا.

(0۸۳ 
 ۔۷۵
 ا انی د باد ماکاک ایج

 ( سات ےن د ا مان اک
 لن ۳س اک ٣۲

 و7 ۳
 (غام پانا ںی ش راعا

4-۵ 

 اندانب نم موکں وکول اکا
 ۔م ۷۰٠۷ ت)۔ ےہ ںی
 ۔ے۷كء ۷۸۸۔۵۰

 وت را
 یراردذ “لوک کس ایک

 ع) ھ۳۹( غر ج) نیک
 ۔۵۱ ۴۔۲۵۱ لک

 ۔۲۵۴(مش
 ےس تین ا ٹن

 27 2 اک ںیم
 ۔ (۲۳٣۳۸۷ ٣۴

 ۔۳ا۔ھ۷٢ )۹
 ۔۵۳۴۴ َک ۳۲

 ۔۳۲۲۔۵
 ہن ہح کم یھ اردغاک ایمن.

 ۔۲۵۲۱۸۸۱۸۳( غ۷ ت) ۔اھت

۸۷۷٥٥. 



(۸۸۳ 
 نید ےل ےک ںوراد ترے جج

 سمت شا یز ایما کس یم
 - ۔2۶۳ ا۵۲۷(
 تہ

 (ؤاوو.ےاو کیے با
 ہے مو
 اک رک کر یت

 (س جد ۔یکس ایپ سے
 ۵۴۵-٦۹۷ م۰۵۲۹ ۔۸

 ۔ہہ۔4 27 ج)۔- <٤

 م٣ ۳( میک ٣٣۷
 ینا کل ضا ون کں کوک

 ٦۲۳ ( طض ح)۔۔یک لاکاک
 ۔۵ ((غرب ی٣
 ۔(6۸ھ۸٢

 نان ضد ےس ای
 5 (عد )ےک تو

 ھ0

 )ابال م ام ئی ےک تو
 4۹۴۰۳۵۸٣

 ردنز یک ایا ہلکے س تو

 2 ور یم
 ۔ہ

 "×0 بک
 ی رو ےۓ لارنا ےک

 حد ےھت ےن پے ام تشفرخع
 ۔۵٣) (٣۳٣۳۴۰٣۴۰۷ عد

 (۳٢۷۔

 ٹتازضای رد یا شر ایمما۔-
 (خك) ۔2س ےک وت تحقنےس

 ۔4۳۲۳

 77 ٤
 ۔۵ ۸۵-۵۸( ےہ

 حس سکو نم کوک ٠
 ٦< غد عل ۔ےئاناج ایک ا

 نان تن اھت یو کی ۔
 ( م2 ےہ انب مک اتم لا

 انے ان جادو دوکمایپ َ
 تن

 140۷ (2٢ غم حر

 *ےانم ام لایا ۴
 ۔۳۹۲ (غئدئ)۔بلطماک ا
 ئے
 رک

 ۵۷۰" ى ى“"ەٰٰھےغ“غھ"

 > ا
۲ 

 د0
- 
 یب
 کا
 ٢



۷/۱۰۱٣٣ 

 "م۵

 ۔كا(
۳ 7 

 ۱۸۲۱۷۳ (۳ )لاس
 اکائی.

 ٤۷ ہور ئے

 و 4 0
 _ ۔ہ۵ ۷ند

 جد ۔ںیوم یوم یم اسکا...
 : ۔۲۸۷غ

 ابا قو روا بیغلا ام ایما.

 ۔ ےک وہم ںیڑنک لا ےک اتنا
 ((/۳۳۵-2( مد ائ)
 ۔۴

 ینا ہل اب اگ ب یقم ایا...
 ںیھنا لان ٹلا ینہ نام
 7 2۔۲۲۹ (غد حد ےن انب

 مم |0
 تلاس صوبے اد مل یو
 تک
 ۲۲۰۲( مل ےہ
 لو ےل تالئاعایکم انا ےس

 ۔١١ مشت نت اہ
 ۔۲۳

 ٰ تر ""
 یش )از 1ک یاس یم

 ۔٢٠
 ناس ید ید فرض راس.

 نا کلو ئل ےک نو
 سو یم یت ای ارب یس ود

 ۔م٣ك۷(ئم
 الا تظافح ایک اکے ک ایا...

 ۲۳۵۶۷ فر ح)۔ےاجارف

 ۔تبح کابیان ماظل_
 ۔۷)۔۳۲۷( ع)

 ںی ےک ند ایا ہا ایما

 رر ٥
 کس ین فالختناپ وکوو
 اکی
 ارم سرے /ماکے نا اب

 ۔انڑ یبا اک ایسا ےہ
 ۔۳۸۵۔۳۳۵۔٠٠۳ مر جر

)۷۷ 
 ات تقی یکر املا ترحح
 5د ا



0۹ 

 ۔۳۱

 0-2 ات
 ۔ےاتاجان اے باذعےڑلا

 ۔ھ۰ ۲-٤۵ یدئ
 وو کم

 عجب ےس ان ہاوک تما ای ئ٦
 ا۸۷۷ ح۔۵( (ک
( )۲۱۱-۳۱ 

 (د ند اکی سش وا یجب
 ۔۰

 .ںیہٹ قم واک سانردا یب
7 07 

 ھ۳۵("
 (ؤر ات نو اکو و

 ۔08۱۔۴۹۰۷ ح2۰۳۴۰.
 ںوسبامرروا تہ اط اکی تا

 ۔۷۱(غد و نواب ات باطن
 حر رخ اک بک یکیدفا یے.

 ۔٢٥۲ ( خد

 اڑب ےس بس تو ی تم اوج
 ۔۵۷٥۲۰۸۱۷ رح ےن

 ے لواا تت :
 ہ۶غ )ےس اج ا

 ۔۷۴۴-۴۴۵۔ ۳۷۶۲۔۷
 ۸۹( ۳ تا ۔ ۴۹۰۔۴۶
 ۔۵۰۹- ۴۶
 ۔۵۱۸۔۸٥۵۱۔۵۱۱٢۵۱۲

 جر ۔۵ھ۳۲۸۲۔
 ۔۴۰۷۔۲۵۳۴۲۵۳۲( غ7
 ۔۵ ۳۰۵۶۵

 ںونامنا ماع یز سیمی...
 (ئ جر ٠کے ام ےس

 ۔٤

 لا فد یل مایا
 (ئکئ)۔ےت ےئتد توعد فا

 ۱ تے

 رش اتکنف الخ کرایا
 ۳٣۶ )۔ےک ےب

 ۔
 (ی)۔ہہغق 0 صفا ےکایمنا

 6۔۳۷۹ -۷۷ ۷۷۔۰
 ۔ا2۹ ۱4۸۸۔٤٤٤٠ ١١
 ۴۴۲۷ی عد ۱۸۳۸ا

 ٢"
 لب ٹپ کتا.

2 7 ۵۷۲۰۵۷۱. 

۷۷۸۶۲۳۰ 



(۸ 

 تما ٹل انرکاطعوکی ستون
 ۔ےتعر ا دوا ماما
 عل ٢۔۵۷( 2

 .۵اا ۵۵۹۰۵۵۰۷ غار

 کلا سے تیئاض ا اتوبےن
 ۔۲۷۵۷ ( ۳ئ )۔ےتق

 ۔ھ٣۳۷( اپ 4

 ںیہن ک ا وکم ق یماطافف ہللا. ۰٠ ۔ھ ٢ع
 ےک لو کیا کک مے یا

 ۔ےنرٗراد و کا |ےریٹ

 ۔۷۶۵ ٦۵۳ ( ن۳ )

 امت و لک
 ۔2(41 )ےہ

 ڑی یا کو فض ماکاکا جج
 ۔۳۸۷غ 2ھ

 ے تمفاک 22 5ےس

 (ما۶2-1۹۰-۸۹۲( 2
 ۔۹۹

 2ھ
 نہ ہ ار تری یرد
 ( ندا ناک یاب ےل ےک

 ۔ے ۹) ۳٣

 ۳۱۴۰۱۸ 2۔٣
 : ۴۲۷د جر ۔توعد یک را رس

 ۲۴۰۲۱۷ م2 ۵ٹ
 ۔.۳

 نامنازلےک تعاطا کل ونےہ
 نبی حالوا تہ اموک

 ( کئ )۔۲۵( غدی)۔2
 ۔۵۹

 ید لے کت عاطا کل ےہ
 ( اج ۔اکس وم ںی نم

 ۰ا ۷ ( غم ۳۶
7 
 یڑیدوا تعاطا یکن سخن
 وکی تحمل ےک ںئا رک

 عد ےہ کئ از انیل نام یب
 ۵۳۰۴۵۴۳۷٣۰

 0 ات
 (غاری جد ۔ےہ مت یٹنالا

 ۔(۸4

 الاو ۓررکوکٹ وعد یی نے

 کرارا اکے اج اپ لان
 ۱۱۲٢۷۳ را

 ان03 161400



 مہہ

 ںولو سر مات اکا اکی وت کک

 ۔۲۵۱۷ حج )ل۔ےراکنااک
 -۔۵۲۱٭۵۱۷۰.۵۰۰۹
 ںس اھ 6-۵۱

 ھ77 70
 ۳۸۸( د20. ا اذان

 ھ2777 0س
 ۔۳۹۳۴۲۹۲( جج ) ۔ےت اج

 ناس ےس تعاطا یا
 ۳۷مئ. کٹ عاطا اگ

 ۔(2۲۱۳ ۔۸٣۱ ۔۱۳“۔۷
۸۸۰۹۰.۹۲۷ 
 ۔۵۳ ا ۵ ۲م

 ۔٢ا
 انمانی زااا کے رڈ سان
 ۔ۓایکت عاطا کی نکے یب

 ۔۵۲۸(غاع جد
 ھ7

 ےک حط.۷۵۵)
 ےک تمنا اطا یک ل 2

 ےتتررکوپ الم مہم ےاد
 1۷۳٢ )۔7
 ئاض وف ےن ےک ر

 "ھھھث2ھظ>
 تک ۔-۸

 ۵۸۳( )۔ اوہ ایبک م
 دارنفا یا اے ن نفل 7

 (2٣).جا اکل مازلااکی ال
 ۷۸ص ۱ک ساکن ۱ ٭۰٭

 7 ۔۹

 ۂاامےں کول قافم ےک تو
 جرم 1 ناروا ناروصل

 ۔۵٠٠۰۷٠ (ا+
 نی تا اف دام قی سا جے ×

 مع اکپ )و ٹو ود ںی

 ۸۷ض“ ٣9.٣٢۰)
 یب ناز وفا امن امام
 (عد ان ۔ ےھت گال ما اک اد
 ۔

 کس یہا 04 “بہ ٹو راظبا۔--
 الا ئدزماظ ےر وک

 ۷ 4و
 ئل۷ا ات ۔۷۱۳
 ۔---۸ 0

 7"“ھصص ۶ ۶۶ ۴

 2 دن
 + و

 یب

5 



 0ف

 (6اک اج )۔ےار ےس مالسل ار

 ا 7
۶2 2 

 نان ے ود یکاوسےس یل
 ۷۷۷( 2. پر کی اگ

 ۔۲
 تعاطا يلومول اک ابا

 4 02 , 
۷٦ 

 وج یاد اک یز ما.
 ھئ7

  ۷۹ ۸۷۲۔6-ہ

 ۸ے٤۔ 0۸۰۰۲۸۷۔۷۰۹
 ا ۵٥۔ 7

 نشے ایا ای ناز تڑپ
 اے ) 1۷۳

 ۔۷۸۰۔۳4( یر

 ام سک ا ںی مایا
 ۱۸2-۵۷ (ئ2 پا

 ۔ا۱٢' ۱۳۔۸۷۔۳۴
 انور ڈا ںی لوتما یک ایا... ٰ

 ۔م ۹ اپ ریو اکے نو

 اڑا ےک ولد ےئل کراس.

 ۔ ء۷۲
 ےک بارغم ےئاد ےتالھلھجے ک یجب
 ۵۹( تر. یت
 باذعر لولاد ےتانھج ےک یجب
۷ 7 
 ھ۳

 ےہ ین الحکم نا موت وک
 ۔ےا امید کر ےکرکء ان ود

 ( ای2۷ ۴۳٣خ۳

0 7 
 ۔ایگا اہک وحید دام اسوک ایا.

 ا۵۲( )
 قا ضم کرایا شین یز جپ_

 ۔۲۹۹(غد جد: ابا
0 2 

 ۔۰۷۷٠اعجد۔ےئاا ا نام

 کیا ٹو تعمیر اما ماخب
 2ھ 70٢٥
 (۲۷۴۴۴۷۳۷-٠۵٢۲٢ غار
 ۔۵

 )ما اک ید تبذاوکا جٹ
 مت

 تء ٤

 ای003 1614+00



"۰ 
 ۵ (غد ماما ک

 0 ٣(0
 ۔۰۱ (فد جماع اک

 تا ست
 تنوس یڑمازم کان اد اے
 ۳۲۲۳2۸ جیل ےہ
 زا 7
20 

۹ 
 کن اض تالے لں وو
 مکان کرنا لابی اما
 ۳۹۱۳۷۶۳۵ ۰2-اس

 ےک لم ےن وہب ےن اآےک ںولومتھے
 ر علم ی وید ےن ںیم لیاقت

222 
 ۔۱٣۳٣(عغا

 راببا ےک وو یاد ےک وہ کالے
 (ٴؤد حد ایک ظ سل اڑا اک

 ۔ ۵

 نج

 ۔۵۰۔۴1۰۷۲۰۲۵ (22)

 ۔٣٢-۵۸٠۷۔٣٥

 ۰ ۔٢٭۷٠ك۰۲۰۔٢۰

 - ۔مااائاکں ود ۓنالٹو کرایا

 ۳۵۴۴۵۲۰۔۳۲۸ ۔۳۳۴۲ ۰
 ۷۳۸۰۷۳٣۰ ۴۷۵ ۔۹
 ۔۵۱۷۔۵۱۵۔ک2۸ ۷۱
 ۰۵۰۷ئ 2-۵ ۰٦

 ۔۲ھ۹ ۔۴۵٢۲ ۔٢٣۔۰
 ۔۵ ۲۰۔۵۱۵۸
 ا
 " :::1.1.0ەهە

 ٣ ۷٣٣۷۸۶۵۔۳

 ۔٢۲۱ ٢ غاچے) ھ٣
 ۔۳۰۵ ۔۷۳٢۲۹۰۰ ۔٠٢٭
 ۴۸۴۰۳۷۹ ۔۴ ۔۳٣
 ۰۵۲۵ ۔٢۲٢۔۷٢۷ ۔٢
 ۔۵۲۵-۵ ۸۱۰۵۳۰۷
 ) ٹا 2ھ -۷۷۰۔۵۷

 ۔ا۳۰۔١٢۱۔“١ئا ے۵۰

 ۔ ۴۳۴۴ ال م۳۰ ۔ا4۵ ۳۱
 ۔م ۵۔۳۷۹۴ ۔ ۴۵۷۔۳۴۰۶
 ےراڈ اں ولوسر ضم ںیم نے
 اا9 ےک سا
 تت۸

 مم پ۶۶ 70

۷۷۷۶)۰۰۸ 



 ا
 ا

١ 

۱ 
۱ 
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 ۔ +(/)

 ےس ےن انس اکیلا کاج
0000 

 ترے یو کر ذ اکر ایما

 ۳۸۱-۸ ( اپ
 حد یر یک کھ انا ام.

 ۔۴۰ہ۷خ
 ٠ ازکم گورردودےۓ الا

 ۔1۴1۹۱۷ ءء۷ 2۴ا2

 ۔۷
 نج ول ےک درگک ا ایما

 ح عا ید عد انب سرئا

 ےس املا یلنز یے
 ںیہ یکن ا بلا ایاز از
 ۔(“۰ (ئ 2۔نہ فاش

 ۔۱۸۵ ۔۱۸۴۔۴

 ۔[٠٥٤۔۵۷٢۔۲۵۵ ۔7۹
 ۔(۹۹ ۔۲ہ۳ ۔۲ہ|۔۲ہ+
 و کی

0۷۸۲۵ -۹ 
 ۔444-۸۷

 فالخا ےک نر یک ای
 ۰+ ( اہک )تقی

۸۰۳ 

 ۔۹۱

 ۰گت توا درس ےک یر

 ید ہو کب یں تارا و

 27 سیدرک تر انااک یم
 ۔ےء۰

 2 موہ ا
 ۔۷۵-4۲۷(م۸ح) ےک

 راتہ ےک ون عا و

 ی۱۷۷۷ یھ انہ سو

 )۸۷مال

 ۔یڑاک من اض رد ےک مایا.

 ۷۷۳۷ (2ئ)
 ےئل ےک ںون السر رانا
 ۔۹ اما ا

 ٣م
 ےب روکے ںونل "0

 ٣۷ ۳۳ ۴ں ا 0
 رن عا ں مکی ہار.

 25 سکیم گئ ا
 ٣٠۰٠٢ غابچ تد ۔اھتانرک

 7ھھ۳>*,*ُریک 7

 ۰۵(اس عد ںی

 قال کٹ عام لو وکیل و نر
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0 -9 9 
 ۲۰۵ ( غم ) ۔ےہ

 ۵۲۰۵۱۹ ١0۵۱۔۱

 ۔ھ۴۲ ۰۔٣
 وک ولاو نام ت تاب اما.

 ج) اکے ڈان اتھھپ یم ترا
 ۔۲۹۱-۲۹۱۔۳۵ (ك

 اما اکے نجوم تیا یم یخ...
 و 7
 زا ےنرکی و کوریپ کت و
 نانا  ترثآ اکہ ے رک
 (غای اک ل سیاہ مایا ےک

 ۔۲۳۴ك
 نو کاکےۓ اجاھول ںیمہترخ
 بآوجایکے  ںوکلاکۂٹ ود یک
 ۵٠ء ٣(( ۸۔ام
 وکس نیک اوج اکی اومہایکا
 اکا ےن اتود یک یک

 ۰۹۷ (۵)) ۔ےایکع
 بطاخم کاج تار واسب فوج
 ے لواوف عا نیشنزول یکن اوہ
 ماجہب ہلساوم اب یکے ہ فالخم
 ۔۳۷۵۵٣)۔

 یک . ات ادب سی تالاع نکیٹ

 "1س  ص
 ۱ دام

 " 0 , 
 ۳۵۲۳۷ نار ایک
7 
 /ص

 .٠٠٠غاب عل ےک ےڑڈٹلا
۳ 

 "۶  گ
 مانے او اکی سکا
۰-۲۷۰۶ 

 ںیہ تیار وک وکول نا یجب
 اوز تیارہدوتوہ امکممےد
 ٠۔2۹۳( نا ع)۔ لو
 لوخے لا وج سی ایکت انب ود

 "سس", ' 2
 ۔۴۹۔۸

 "رٹ ٹ ٥ق
 د۲۳ ۷ا۳ )تے

 تن
 ۸۷س اں ےترکم-
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 ۸۳۷۲+ ۷۴۱-۲۷٣
 کسب ےک ےہ زا صر فتجج
 (٣۳۹۴ تے ۔ماکال ھر اک

 لا تے "0ھ"
 رائاضاضفا یقالخا ایکو کیک ےنا
 وک 2
 را <۳
 وکی بی ےک رکا فر کت وک

 ا1ن قل اس ےس تالاعان
 رم[ مم ۔ےہ

 مایا یار ام عاضنا
 ۔اھ ۰۷م ے٠ مات

 22 2اک تر ینا
 سض جر ےڑارکل یر وت

 ٠ اگل
 اسنے ترا ید وم یب
 (ئاسب ات امام ےریوکے س

 اھ ح۔۷ ۵۔۳ )اما ےس
 )۵۸۷-۵۸2 ۔۷۴

 رر ۹ َ.
 کد نب لال سج

 ما اتت ےیب ید ںی

 ا ۔۲۱ ٢

 تیر دا اب تری پ اکے اھب۔_
 ۔ قز یل وصا نئاپم رد ےک نانا

 ٦(ا
 ںیمانہس ود ماغددا یب کلا.

 ۔ و شر قر
 7ھ

 ۴۹۱۔۲۹۰۷( غ اپ تد٦. ےہارہ
 کا
 ےا یم ںوود تردد امور شا
 جر ۔ۓانز کد دم کل ولوص

 .۷٢1۱۔۳۱۳(( ار
 (زار کد. ےس کو دعف مراکش.

 ۔۵

22 20110۳ 

 .۳۱۴۳۱۳(غ اجر
 ےس نار زرا ےن یسک سم تن

 ات اد تالا یدایڈب اڑان
 ۔۱۵۴۴۱۵۳۰۷ ام جب ۔ےھس ا

 ا یماند کد 22
 2 ۲7 و غافل

 قا ےس کول یم نص کئی : 7 ۔ ۷
 جر۔ںژ ترک لاطم اک تعا

۷۸۷۷۶۵۲۰۱” 



 ت ت.|۶7

 ۸ہ(
 تے

 غنو بااخاک
0× 

 ایا ترمعروا'ح ول تُ 205

 حا کر وے ترک

۳۲۴۷ ٗ 
 امی کے سا ےبایہ انداز لا ےی

 اکا ا

 مات وادی
 ۔ ںیہ یب نادم ایف اح

 ا۰۷2 ع)
 ۷ تے

 " تل اں اب
 ےل فا ال ش یک جج
 ۔ں ( ال ا و
 دام ادونوکن عل امعا وو ےک ء اما
 ہوم اب درک نوے یا دا ےن
 ۳ ٠ .ںر فل ات
 اتادوا بن اک مع نھ
 ا۷۸۵ (ر 7 کا ےک

 ۔ہ۸

 ناعتاصاتا کانپ اک اکو رس

 ۵ ا ہک ایاز
َ0“ 
 0ٴ

 اک گ ات س اکو 001
 نوک م ادا دا اف

 ے2 0

 1 ۲۲۔٣٣۱۴
 ور تم رح لام س یم یک

 تک
 کین ود سا ےاہلز من

 ت مت ےاند رکی شپ

 تا یا ںیم افم ےک لو
 جر ےن ترالع یک تان
 ےس 7

 2.01 اتار ںولوےے
 ۔۰۲۔۳٣۱ -۱۹2۷خاب
 ۔ھ ۵
 را اکی فن یم ساس یم یو وک

 2 2-ھە2ھ ۹۹۵۷
 2 ۔ ۓاب د) رو

 تے و

 مدار اتا بخ

۷۷۸۶3۲۳7 



 أ0

 متن عار ادغ ناروے

 ںیم لد ےنا ہددرکے
 ھ207

 م۵ مشک
 یف ےن ا دن ےک تالا

 اکا ےباایذ تعیدد مہر
 نی 'تروص اور وا نامموآ

 ےک یی منا ےۓنل ےک ےنرکس
 ۵۵٣۔14۰(

 تشہل یکل و انے انک
 2ھ 7

 ۔۷۷ ا۸۳۴۰

 اھل اناج وفا بیج
 2 اج یخ

0 
 ۔11 شش

 انوراوِغتاعٰب اھ ماک اکی
 ۔۲۰۰۹۸۔۵۲( مم )ےہ

 ابا بات ےک لت اض مان
 ےرآبرا ےگ ام: ا یو

 ".--. یکن فلک

 ۔ا۷۵ ۱۲۲۰۔۸۸۔۸۸

 ۔۵ ۱٠۵۷۳۵۲۸ ۔٢۰٦۔۰]

 ےک ت راج یییوکں ولا

 ۔اتہ ںی ما ا لو
 ۲۷۵۱۲۱( لے
 0 ۶ء تس ٣
 انرکی ور یک وف لاس عا ےن
 دوارکابہاجو تلودوہ ایکس
 مس ےک ماند 7

 ۔ھ+ ۴۳
 2ئ ۳

 ز رر ندرگیکر اک ون
 ےس ا وم ۓئاجہاید لم اکب

 شاد ےہ ید کے نما
 ۔۸ہا۔۸۰

 کانام ےک کرکے کا سے ڈھل.
20 

 لا ام ۷م مم ۔۳۸ تک

 ۔۹۸

 دھار یارک یم ےی ام ےک یھ
 (غتانیشور یک واو نک

 ۔۱۷۷۵۸٦۔۵۹۔۸۷۔۵

 ۔|٠٠۔۹۹-۔۸۰ ۳4۸۔۸

۸۷۷٥٥. 



 زا مما م۹۰۱۰

۴۵۵-۱۹۹۷۰۷۱۵ 
 ۔۸۷

 7 ے٘ ئ2
 ا وال ضا یا )۵ َح

 ۔۵۔۹۶۷۶۶
 ترا او لیکر
 لنا کے کر روا و ےک
 2 .اھت یکے نان

۵2 
  ھ997

2 ٤ 
 شضو ۔ےس یر نامی

 ۔۵ھ۳

 انرکق وع یب وکب جوکہ شا.
)ٌ" ٣۴ 

 ےہ
 شک ںہےئاہ ے رک

 اء۵۸۰۹

 مری اارگیزج
 "+ھھ 5
 علا

 لو لرز ان ما قت ف

 2( ص2 و 7

 ںی کردا نیر اک کویہ دعع

 1ضض ےل

 مو

 ۔۲۷۵ (لدا ج)۔تاآ
 اظ کت سورہ 2 اکا ۵ وت

 ھ1۵ ۵

 ۔(۷۰۷ألا
 ھ0 )7۰
 (۲۷٢ لبا جج 5
 ےس --.-. یو

 ى 2 تا
 ۔۸

 ۰ نوا بت قوام انک.
  اے تاج کام
 تم
 ےک ےن اےس وکنں ومن

 ےس فن اظ انکا
 ۔۰ 2

 لیکس ےن کت سم کادوفح
 ۷2کر

 ن03 161+0

 مر اد انا
220 

 ا تن کا



"04 
 ترس

 1س ایا ےک ا
 ۔۳۲

 تل ھ۳"
 مع ےل 27

 ۔ ۴۳
 ےاومذ نک انکا ذن سج

 ا و
 ںی 1۴77 ۔ےانلس

 ہار ا ام اراس ت ات

 4 ناممکن دا
 ششم اکا

 ۔۳۴
 ےن یکے یکے ےنرکل بق مالس ا
 نام وم یار ا ک

 وانا اہ ےن
 ۔۹۷۰رتمسکے) بسم َ

 4۵ ٠
 مال ہرا ها انا ال

 ۔۵٠۱ تضس۔ںیھنئا ےہ
 ً ۔۷
 ںوترادوت یت

 ا ںی ےہ بج اھ او

 ۔۸۵ شضخک ےک رو

 ۸۳( ۔ےعتا کس ا
 ۔ ۴
 یم سار دا ہراخ اف اکی ن ںیم برے

 ۔۱۵۲(لدا8)۔ترفلام ےہ
 (۱۹۳۰۱٠۰۲ جی) ۔دامش ا اک ئا۔۔--

 ۔۳
 کان

 (خئس ضد. ںیم ےراب ےک نلا جج
7 

 رکل م ےن خفا ردادو رب ور اک ا.

 ۳ظ ۶ر اب ذامم الخ ملسا
 بان یز 2

 کت یا ع عام 2
0" 

 او ےب
 ۔۵

 (لداج)۔ ےس ےل ےک بیگ ا ہد
 ۔۲۸۷ ۔۰ 1

 4ئ یی
 ٠۱۹٭ لوا ق)۔ےان اج بلام

 ۔۲۳ے

 اننل003 161460
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 ۔ےدادا اعاکت اما الا.

 ۔۲۹۲۔۲۸۷۔٣۱۹۷۹ل۵آ ع)
 ے ںوتا اسے کپ اروائ
 ۔۲۹۷( دا ج) ۔ہرعو کشا

 نا وکرپ سما مل صضاحےھ ےہ
 "رو لواحالسا سک
 ے ںیہ دوم و ورکس یک وک

 ۔۱۹۹(لدا جایا اي ںی

 تا ام ان
 ش ج)۔ تحت انزکاکک

 ۔۵۲۵۔
 اک وف یک تانساک اظ.

 ۔ا ٣۰۲ 6ف جر رام
 ے ےیل ئ0"

 ۵ار ےاد انب
0)۳ 

 ۔٢۵ك ُُم ے7 ےہ کو
 تام اکر ان اور دا ئ اس اد نیز را

 "ھ۴
 ۔ھ۰ یف

 ئں آغاز زید نان

 تک
 مس ات سی

٢۳۲ 

 0 نامضا سون
 ٦" ین 0

 سوا فرض یکن یس ل

 ۔کنم مایا )  ض ٣٣۴۱٣۷۲۲
 ٦ئ" رو كر اول سل رر

 لی اکے نور نر ےک دا
 ا۷۲ دی رےہ ۷۷

 "طط"
 بہو ما انراو ےادھروا طس

 ۔۲۳ع( رگ 0 ۔ےتاگ
 اک سات
 ا ا
 ا عر ۔ےئازرک
 و ید کر نانا سن

 بالا کمار لا کرا
 ۔۵۳۰٣م ٣۵۲م
 یاداسکا اک ع)ظ ا.
 ا کد کلا کے ہریات ا

 یک تک
 لات تک

 سوم "00



 ظاھر ا

۸۰۰۳7 
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 (لوا جد ۔تولضاا
 ۔۷۸ ۔۵ ا۔۷۸٣( مم
 ۶ھ 2٦٢+77 ۔۵۵١ 2

 ۔٥۷( لدا ج)۔تز امااک ںناویددا مینو ء2"
0 2 
 ۔(م۔۷۴۰۲۳۱٣(لدا لے یک سک
 ج)۔تنابا اگ جاونادامعل تا انس روش لک سیا

 ۔۰۷٢۳ لا یاددآ ےس 5
 جر روٹ تاوزادادعت 292 اد وکروصت
 ۲۷۰ ٠لا تابار مل یرذ کا شا
 و /[۹ 1۳ تم و ںی۰گید

 تاک تر مناب عا ام لسی ام ۵۱۔۷۸۔۳۱۔۹۰
 -۸۰۷لدا). ےاج ایک کر رمز ۔۵۵٣ ۔٣۵۷

 ام ٣۵ (لوا ت دت ارم و "'""
 ۔۹ تدایع لمع
 امت رص قافاک شو نیز ٠۷۹۷ ۔ 220۳

 تر ےن ںی تروصص ۔2٣
 تااسخنم)۔ ۳ك۷(۱لدا لئ اہب مانا ےساا وک ما.

 -- یاس ناف یش -۸٦(لفا چ)۔ےہ
 اگننوذ اودزا اترا سب 2

 اس ا ا اس (اراب ح )۔موظروا یم
 حر ترس ٍ ک
 ۳-۰۳۹۰ (لوا "77 70

 تشسس1 10000 و ا ا ا ا ا لال



 ۔٢٠((یر2 ۔ح روا یم ن6

 ۔م۷۔ ]ست ۔۸ ا۔٣۳۰
 ۔4۰

 حر امت رق اک ان
 مج

 ٣۷۷ مس بد امی نرم اف -
 مشن زم یم ہیبت

۲۳ . 
 ےڑات اےک نیکےک قو ١

َ 7 
 6۲۷م ۵
 زار سب اتنا کالو ھے
 تل اکے ساز ام یک ترک
20/1 21 0 

 ۔۸

 بسی اما اک ید ےنیا ے ناجی
 یر ا ںی مے ےس

 ۔م۴٣ ۰" اڑا
 ء۳۹ ا۳۹+<

 ارم ےک تک یل طو اک اھت.
 ےس نار ق “اذا ماخنےک ا
 ج) ۲۹۷۷ مج ) ۔ںیڑڈ ھا
 ۔٣٣١۔۵ مک

 ۔۸۹(ئ۳2 ۔سیماک× کی
 ۷٣ع تاقوا ےکامم

 "ءَ" 7
  ۔ھ|۱۔ 2۰۔۴۳
 ۔۷ رام ئ)

 قا ّٰز انت اقئفا

2 
 2 اتا تقو جام ہدوجوم ےک امن

 لتا ےھت ار ںی السا ےس
 277 ران تا سے یکے

2 
89 

2 : 

 ر

 "و 1
 ۳.۲ ند ایا رپ
 ج)۔ تیضو کن ام قو جج

 تن آ
 ۔ء۷۴۲( مم )۳۶۷

 7 2 2 2 ٦
 (ید6) ۔تادافا ےک نر

 ۔۴۵٦ ٠۴
 ۰" ۶۹ ص۶ ى٦

 ۔۳۹۳(لدا ئ)۔تشا
 _ ا۷س ظدوا تزعز لو و
 0٥٠نا ۔ل)ط

 ۔۔۔ ںےےچچآ

 جج

 سس ےس ےس سے

 تیا کالا ںیم نک ماظم

 سا یش تعس سس

۸۷۷۲٥. 



۵۰۱ 

 (غابی2-ھ ۰ ٰلوا جر
 ۹۲( ضسے) ۔۲۹٢۔ے
 2 ۔ا٤۔۵٤

 ۔۸۹ ۔ء٥-۷۷( ٣ج
 سک

 نم تاک اجر وس مز امن
 ۔١٢۱٢۱ لوا رب اکے نر

 ۔۴٤٢
 اکے ست ام ںیہ
 ( خد حا ایکاید ےک سک

 ۔۷۵|-۔۵۰
 ۔۳۵۵۔۳۱۷ (لوا حر ھے

 ۔۵۰۷
 ےک دوا ل اس ےے ام

 ۱ ۔٠۹(كج)۔بادآ

 ۔2٢

 ہل لابقتس ںیم تک یر.
 ۔۲۲ (لدا٤)

 ہلا ویو عوتتم سان
 ۔۲۹۱ ٢ئ

 ۔تنئام کن امن ںیم نم لا
 ۔۵۲٥ (لاا جر

 دتخام گن امن ںیم تیافج تما
 ۔۳۵ لتا نج

 اوہ اکے سلم زاممرکن ےھت ھب_-
 - ہ۸وہہ و
 ےب ےک ناف یا یب
 ۔ ےک ام اھڑم ہیر ایک ا

 ۔۵ ۳۷( عد
 ملے عش لکی یز ان
 (غاوئ۔م۷+۶ھیردہ

 ۰ ۔٤
 تنورگل اف اج لوک ینا.

 مم مم ےس ںی
 سر طاکدوجو وک سییزام_
 ۔ے لنڈ بن آف تول

 ( ۳٣.
 سام الا فل ار ییاھن

 ۔۸٢(:1 2
 دوا بلطماکت طو احم یک سا.

 ۔س ۶ے موم جی ۔مکاکح ما
 ۔ےئاجیلادا ںیم تالاھبےک ےہ

 ۔۱۸۳(لوا حر
 ٠٠۔۱۸۷١ لھاحدِمنزام

۹- 

۷۷۷۶۵۲۰۱٥ 



۵۲ 

 ء۱۸ (لدا ج)۔نوخ ول“
 ۔ ۰
 جر یاب کرم کف وم اس
 ۔۷٣۳۱(لٹا ر

 رات ام ںی لاطا 6تک
 (لوا 2) ۔ترعخی یکے رک

 لضن یہ زا اک یب 7 ا رم تب
 ۔ ۳۳ ( تک ےہ
 ےک ا تلف کما ایک

 تم یر ۶2اس 2ژ
 دہ مے ا۷ ۳۵ (نر تر

 جر ۔رظاک خواص تما *۔
 ۔۵ ۷۲۵۵۔۵۲(
 ۔ہ۔۷٠٠۹۰نا ار

 ( یم ۷۱۳۷ھج
 رم۹۷۔۷۹۲۔ ۳٣۴

 جد بلطم اکے ٹرک اف ےک سا
 ہ۸۸ ۷غ فا (لقا

 تسرولعی الا ول نیہا ۔-
 (لوا جج ۔رصاقم ید ےک

 (غوت تل ۔۴۷۵۔ ٣۳۴
 ۔۴۲۶۰۔۴

 جانو تارے ک نادم ماما.

 ۲٣۳۴۲۴۲۷ ا 2
 ےرراضا غل ای تک

 ےن ےک ماق امن ید
 ۔۳(۸۰۲

 زا ں مور ع ےک ولعع تما
 ( خد ج) ےن یک امت تعا
 ۔ہ

 "ئی۶ ھ7
 ۔۴((۵۵1 ئ) 2 ۃوادم تم ا ۂ

 غ۵ عا
 ۔ ۰

 ےئل ےک ںوولاد ۓنرکمم اظنزامخ .-
 ٣ (۲٢۷ ت)۔تراثغ
 نیا دوا تیا کر خام

 (غد حت تللع یکت رخ گول
 "ء۵

 ۔ںژاماٹ انجام کان.
 تام ۔٢٢٢۲ عد جر
 عقنامزان یاد قاض
 مز وکں وکولہدرد ریس
 ۷٣ن -۔ےاہ
 وا تم یک عد خولص

 ان00 161+0



٣ 

 ۔۲
220]) 

 ۔ہ٢۸

 یا ۔تا ا مز امن
 ۔ ۲

 ے ںہلومامیئالٹما مان کج.
 ۔۴۹۳۷( مج ) ۔ےہ
 ۔ےہ ندایک تدابیر ارے

 ۔۶)(۷۹۳ جم
 تے

 5 جت )۔

 2 ےک

)۰01801 
 تر ےس

 2 اکے بے رک
 ۔ ہ87۲۳
 یر اکے ود ےۓلس ےک ام
 ۔(۸۵( 2ع نم
 نںراو نم کب املنف ںی نامن

 ۔11۷(غ2۔یم

 .۸۷۲۲( ۶2 ۔تشاھ یگ
 ۔ے باوا ول نک ےس

 تم.
 7 ائ

 1 ڑح)
 . جر  لئامم ےک اھم

 ۔(9۹

 . کلاس ایف ان ےد زن یتا

 رو 00+ اھ

 ۔2(1۹۹ج) تے

 ےن الو د ےک ان یز اینٹ
 ۔۵۰( ُ )رش انگ

 سس 7 ات

 2 ادا ٹیم ںی تاب یک

 ۔/۸۳(ئ)۔ئ
 اکزامن یم کزن غاظن مالا.

 (غد)۔۱۸۴ (ٛلدا ت) ۔ماخغم
 ۵(( ۔۰۸ ۳۶۵
 ۔۵

 رانا عوسو ئالفا ےک ما

 (٠۳ ۳ (عد 2



۵ 

 ۔ےۓ.۳۔|٥٢۔|۳۰۔۸۹ ۔۸۷

: 7 

 ۔تصا یئاباد یف الخا اکا ما۔.-
 ۔2(۳۷۰۷ئ)

 - کس 4 ںیم ند نم اف کرت.
 -۔۵۱۹۔۳۷)( غم ع)۔ تیا

 " ۔۸ژع
 [ھ"ھ" 8 ۳
 )ء۹(د 2

 یکم ےک ماسا تیا انے
 ا6۶ (عئد جین وفاق

 ینالغا ےک ےن کک رکے یا ۔.

 ےک سر اف
 راو شوز ام ےل ےک ںوکول نک

 ۔ے لہر ےک ںوکول ندا
 ۔ء۷ لودا ئ)
 نیر وک امن ایر اب ثم اک و

 نیہ تا تام یر لا
 تو
 ۶ھ - ۳

 ۔اگے اب عالخ یر الاو ےب

 ۔ما ۷۔۳۵( مر"

۳ 

 لضاح تق اطکے رکن اک
 ۔۷۷ك ۔باإہ

 ےس سن ںیم ماکے کان توحید

 ۹۔۷۴ و

 انا ں ون اجانکن لیا.
2 +0 
 نل ےس ارکں یمےس تر وا باک -

 (لوات)۔تٹہص میک ےک رپ

2 ۸ 

 مسا ٠ی یکم ام کرام.
 ۔ ۵۳

 (ئ )2ڈ تاروضاملف
 ۔ء۵۵ ء۷۲۴۱

 نوا اک ا ںیمتلامسم بود

 لو ئ)۔انو نامراد زکام
 ٘ ۔۰٣

 ےن (ےراگعنان کےد ئ7

 ۔۴۹ (لوا حر۔ ۓاج یھت 2

 '"ء"ٰ ۵۰

 ۵ان. ےہ قد لم یف اک
 ہ ۔۲ ء۱



ْ 

۵ 

 وا تن نام یکن فا
۰ 

 ے درواا نر تلفغے نام

 تنصن یف زمان عز امن اک
 0. نت ےہ
 ا اکے تر ات افق ے امن

 تر ۔(۸۵۔م۸ك( تی ظ
 ۔ نقی کی ادون زند ےک سما.

 ۔۱۹۹لفا ئ)
 مالا یلع مئام ا تاک ئا۔
 ا۱۹4 ( نوا جد ۔ثعاب ےس

 ۔4

 (الساربلع جول
 (غداح)۔ایڑے اہ ےک لاج

 ۸۰۷۔۵۷۷۳
 ۔۲۳۳۰۸۳-۴۵۱(ئ7ج)
 ۔۹۳ ۔ء۳ ۲ا2
 ۔۸

 ۔م ام( عد جہل اک لا.
 ۳۷۴ا ۴۴۳۴۷
 خ۱ ۵۳۱ے( ات

۸0 

۵ 

 ۔۷۸۵۰۵۱ء[۵۰۸۔۹<۳

 ۔۲۹ ۰( غرب -۷
 ۷ا1۸( ضس ۔ ۹۱

 حر صقتم اکے کن ای ےک ایام
 ۔۲۷ ۰ ۲۵۹۔۴۰( غد
 ۔٣٣۳ ۳۔۹
 ۔ھ۹( خد حد فلرت یک تک
 رو لقع اہلی ےس توھج
0 2 
 ۔۳۴٣( خود ت)۔ےش

 (خد ج). یز ار پت و بم...

 ۔مس۳ ۳۳۴۰۱
 را او رومامپتلاسد ںی .

 جید مے نا تمیحنایکے
 2 ۔4۸( یک

 0ی
 ۔۲۸۹( ا٣ ع)۔۳۰۰( غود جر
 پ روا تم سینا 0 رت

 ۔۲۳۴۷٣ مح )۔ لیا
 22 روا اکے ت ںوھیکا_

 ۔(|۔۷ (مدك) اک وم
 1۸م یک ۳
 ۔۹ 7



۵ 

 ۰۸۵( )رم یگ یک لا.
 دو

 رم۲۲۷ خام )وک موج
 27 تک

 ۳ مر

 بیزددا ناول افرضم انا.
 (خدئ)۔ۓال نام اکپ گول

 ۔م ۴۸۴۳۳
 او ا نا نیلاو ےک یا.

 ۳ .۵ مس ےر ےھت ےس ںیم
 ٘ اھ لاک خر لت رح

 ٣٣۰۱۴۶٣ می ان2
 2 اروار و نص ۶ 0907

 ۵۰۷ھ )تل ا
 تر اتر کالا راؤ ا ا

 ںؤویزلا وف “لو اتر
 ۔۵ . ںوہ کاک
 ےن نا ری ات باک یف کن لا.
 جرنل عا تر

 ۴٣۔۲۷ (ئید
 ۔ ای رارکل ایک ا

 (۴۲۴۳۳۴۲۳٣۱ مد جب
 ۴۷٣د ٤۔لا ایک 2ک

 ما
 ٣ ےس عا یی ا یا ھ0

 تر یت نو بکا تنا
 ۴س

 حر ۔لاط ک وٹس ے بام
۲۲۷۷ 

 ۔تبذہکاک باگ موت.
 ۰ 7 ج

 ج۔ ات ً سر

 ۔ا۰۷٠۔۰۳(
 ران کی یر یس ت

 ےس "92"
 4ے ۷۷ض ۔یتنلاطم

 ا۔۷٠۵
 ےۓترکک ال وکی با ےئ وفا

 تک اما
 تے ےک

 ےک ۓررکبا ت انی نکا ںولیش

 0 یز تاب ما نوروا سس
 تہ و وشر

 تک ےہ ھی
 وک

201 

۸۷۷٥. 



 ا
1 
1 
 رت رک

 ت7ف

 اب یل انکا اف یل
 ۴٣۶٢. 02ئ

 یوکے قر د اٹ تر
 ےتا نا یئارذع اک وف تر

 0م
 ےن ںوھنئا وہ امد یرخ اک پا.

 4 تے
 ۵۰ رک و 4

 ۔اھا کن لک

 ۔۳۹۷٣غد)
 (عئد جد تنوع کن افومن

 . ۔۹
 مور 7ھ 0

 ںیم قم ک نار .۔..
 دم سن( ین 7 ادرراو“

 تر د وک یم یم

 )دغ(۳٣۶۲۔
 ےک ادا یہ یک وف تر
 جر ۔انور بام ےک الم اک ۓئ

 ۔۴ ((٠
 تزع ںی ایم ےک لا

 تک ۔لاح کاگیزاگ

۸۰ 

۵٥ 

۲ 
 رکنا(: نشر زئاس ےن اے
 ئ0 ا اکر

۴۴۳ 
 ےل ےن اول ای یک ت0

0200 

 ۔۴۲ (ئدع)۔ عا

 دو کون اناضا ام
 یش اس ےک رے ترک ںی

 ( عد جر۔ ۔ےت ےک ےس اویرپ
 ۲٢٢۲۱۶٣7

 ۔ے2 ٣ھ

 ماما نو 7" طلف
 ا تزعع فرع نانلا ہدرتو

 ۔۷٣( غرجر۔ںژرادا

 "“)")ِِ" یت
 جر ۔یگ لان کل ےس

 ۔۲۳۴۴
 روا ےن ناول ء۷ و قت
 یھ ج) ۔تاس ےس نام
 ۔۲۳
 انرکرت اک تک



 ھ۰۸

 ۔۷عد2)۔عوتو ۓاجاگ
 ۔۱٣

 عل اھت لام و نازوطعارب
 ۔٣۳٣۳۔۳۱( ور

 را د تام کج و فو.
 ۔ت.

 . تم

 تنا تر نا و یش
 ۸( کک تا

 ۸4۶٦4

 گرے قر ق اھ مو
 سر یکن رپ ایر یخ مات
 تے

 ۔۴۵(ےم ج2 ۔ںنیئر

 سکے وبا
 ی تڑپ تال اتتسار وار وک

 ےس ام کا ےن دوا
 “ایام فا بور ایک مد

 ۔ ۹4
 طس کت ود یا ول ترضفح

 کپ بر ا دادور اک نا

22 2 
 ۔۵١٠۰ ۔ا:۔-4۹-4-۷

 ا تہ

 تلودو کو رب یک ون نا
 2-2 انوار رکا

 ٦ ً تو"
 ہدامزرواوکں وکول ےن و ا نر"

 تان مد اں و اسے قت
  شش رت

 اہ تّہہو رو

 جاو

 ۔ا٢٢١۰ ار

 ۔ہدعو ےھت سس ےک

 صف یا ٍس

 -٣۳۷۷ل)۔تتح یک یک
 ۔ 2

 )یوگا مان اکی داد ال
٤۷۷٢(۱ 

 ""ھہإہکک

 ح)۔ےس اول۱۳۷۷-۔۱٢۸۔
  ۳جتہهھل

 كہا 2 ےڑا ورد
٠.۲ 

 ان00 161+0
 2 ےہ یر جاہ ا ا یرپ و ےہ اش



 کیا ئل ےک ےنال فط کا کت
 عر ترورض یک تعا رخ

 ۔ےٰل وا
 اج اکیس ئے نا.

 جر ساس ںی ا ود
 ۔۸۱( لٹا

 تزخالاب نامئا د2ا ٹاپ نامی
 اب ںی ےک سیم کوم

 ۴۵۳۷ لدا 2م ۔اترکں یت

 تے __ےےول"
 رٹ ےک اک ا ۔۔-

 ۔۵۴

 یک
 حر رض ندا حصے کا

 (غام بت ۔۷(۱۲۷لوا
 ۵۱۷۔4٣ نے

 ۔۷٠(خا۴ )لرز اکی
 “ںوراانول ۓ ےساسلاس قو --

 ۔ھ٢۲ ( غد ج)۔لامتسااک

۵۹ 

 انرکن اتے ِ ار ںیم یکم
 ۔۷۲۷۰( لدا ح) جا
 سہاگ نک تففام مج
 م۱۳۷( لغا ى)۔ے

 ے۔۳۵۳۲۷۵۵ ع2 ۔ے
 امان ید ناپ کر شارجہ اکی یش
 . ضر +۰۷ لقا ع) ے

 ندا ادوا٤ئ اعا"

) 2-۰۵ ۲ 

 ۔۵۷
 مع نس ےک ےک نل اسنرایو

 ح)۔حالطصا کے کاطخ
 ۔۲۹۲۲غد

 ار/تلاس دان طاک رانا...

 ۔ما ۲۷۷ر
 ۔ےانقر كا دخت لاسمقش ---

 ۔۳ھ۱۔۳۷٣( خر ج)

 ان03 16140



۵ً 

 ( م۳٣ 2۔۲۷۵۳ ( 2 حر

 ۔(۸

 یناَهْذلا ۓ سے ےروا کا اوو-

 ے۵ا ال صب
 ۔۵ا٤(غاع ج2

 کرانا ےید ڈنر 2206
 - ن۷۳ ۷۱لو حر۔ی“
 یم کی و تو.

 ۔۴۵۷۶۳ ت). یے ام یش
 را لون ےک ایا تا

 : ۵۷۷ل فا ئز۔ل للد
 الل ع ے٤ دراز
07+ 
 22 اکی دیک با ناک

 2 ۲۹۵( غارت ) ۔ےہ
 ۷۔۴
 ایا رپ مک اما کک
 ٰ “اپ اد ایکو ا عو

 ۔ے یی یو یے ےس ماما
 مکلف

 تر لئ ن ا رک
 ا( د2۵ ہ۷ا

 ۔م ۶۴۸۰۳-۰۳۷۴۶۷

 ۔۹

 1 ید کوے
 سخپ 70.

71 7 
 رت مے فا“ یبا و

 ۵١۹۴ب
 یڑ 0-702 قر ونفح تاک

 حد توکل وے یت
 ۔۹ ٦ ۷۶م

 ۔۱٤|ہ

 پیلے مڈل
 م۲۷۰( مس ) ہزان [اک یو

 َ ۔۹ا
 نشا اد ےن وم لرز چپک
 ۔۹۰ شک ۔یو

 ۔۴۹ 2-4۹۶

  یف یی ےن یت تے
 اتروض نو ےۓاسےک

 ۳ ە"م""ب
-۰7٠ 

٘ "۶۳" 0 

 پت موم رم بد

 حس گی کل زان ید یل

١۷۸۷۷۶۵۲۰۰۵۰ 



۳۴ 

 ٹزااھررپ کروا.
 7ت ( ۶2.اس ل زانی
 ےل ےک تفاوت کیو

 2 تک تا
 ,۲٢۰٢۱۷

 ایک ای ت فو ےک یو ناک

 277 نو یراط تین
 ۔۲(مگ

 ےل از ناقمِا ےک نو

 لات اےک قو ےیل

 ا اے نکا یت کاما
 ذا لکی اردضا ےک

 ا ا جد ےاچ ور ارب

 ۔2| ۔“2۔ ۸

 نیر ئ اما 200

 تك اس ئاسےک یو پل زن
 و دا وا ۓئن ارد نا نۓكا

 ےک ےک ار از سک کئ 0 ےن

 2 تب ار و سم

 20٦ نیٹ

 اظوفح ںیم ف اعےک یے
 0 یش از

 ےس يسسسس 0
۷۷٣٥۸٥). 

۵ 

 ۔۳۱۳ ۔۳۰۸۔|ے٢2۷<ك

 کم

 ناف یکدم سما ان ٹا
 لان مج تالاعرواتا ذا

 بہ وکیل وو یا ےن

 مرد شر اک
 ۔(/۰

 فا 8ئ25٤ئ ج

 (غدجم۔لامخ انا مت
 ۔۳ہہ

 خر یت فرات.
 ۔۸

 (دج) یر تند کہ کالم. نف

 ۔٣

 ہر لوم اسۓا اکا

 ۔۵ یے( لو ع)۔ انکی

 اےئاج ےس ید ناک یف ا ا
 ۔۹۳( غ٣ 2)۔بلط
 جن اکماملا د2ا انا یو

 ۔۵۵۲۵۵۱( 2

 گور ہدلاد کت زحح
 ۳(۷ ج)

 ترک



۵ً 

 ۔۵۵ ۱( 2د ج)۔ اوز اس ٰ ھھسسيىظصكض ۸
 ۔۲

 انک یب ماکحا یے یتا.
 2ے یا خ1
 ۔٢۲ ۲۷ا

 ۶ئ0 ایہ یو یو فرض اما...
 وم ےک ےس ےناد ںیم یقلخ
 نک لیا تاب ارم یرنود

 ۔۳ ہ۱( (ید 2

 ۔ ۳۵۶

 یالسا نوا کد) -تشاا رو

 اک تقارد علا

 نانِتّمارد
 حر ۔ ںےراب ےک یک ۱ 202

 ۔۵۷٣٦(

 کن یز ای ا ہا ایک ینا.
 ۔٠۷(خدئ)۔ انا ثداد

 ۔ے۔ےا

 عاص یخ شر اد کیپ

 ا۴۵( ئ۔ ےگ ںوہےےرام

 ۴ اہ

 ۱٢۵-- (ئ ح)۔بلطاک
 ۹ؤ

22 

 ۔م ۷۷۹( لوا حد ۔[ئرضاکا با.

 "یاس واک تنبرو
 (کتہصوہ

 وو

 تہ
 ه0 وو ےس

 .]ۃم
 ےل

 (غخاہب جد ۔ تک دوا یم
 ۔۵۰۷۰۷ہا ۷۸۰۔۵
 ۔۸۲
 یر وند کیا ئی

 ئ) ۔ے تّضيحالطصا
 ۔۷۱( غ۸

 "0ھ 0 2 ۰

 اھ 0ے یسک کس یشن اضفا
 انا ہو وک ما ےرکت عباطا
 ٦ تک ۔ےاتان لد

 أ

۸۷۷۸. 



 ےس یہ ہر ےک یک ےک

2۳ 

 2از دا یا وکی سکاوسے نل.
20223 
 ۔۸۷ ۸۸۲۔۵

 دے کد اک وحئ اص یر شر.
 ۰۹۷د
 لداباکں وسوداو ے راز
0 

 ٰںد اک ولاد ےئالزن عا.
 -ا2)۵(۸)۔ےان وزن اش

 و کیلا عار را یت مات.
 جر یے ےم (تسوردر

 ۔۲۸۵(غد
 ھ دنوں یم لافنم ےک .

 ار ماکےس نانا تسییرس
1 ۷29 
 ر0

 در خاکن کر اف بہ کا

۵ 

2// 
 ۔4۹۸ہ(ٰألوا عر اےک اج تھم

 1 ا۱۹۷ مر
۱۸۷ 

 تفارص 5 نار یم نو سست

 ا کمان اک وم یا
 ےل ےہ جر راقم یرادرس

 اکا اوکم لسانی
 جر ۔ایررا2وداجروا

 ۔۹
 جلے ضا 6

 ۱۷۵۔٢۱(
2-7 7 

 کس سا یہ با جے
 م۷۷ غدیر کش

 ا ای
 ۸۷ر ہر ماکپا اک ا.

 ۔۹4

 دبا ٴٰلوراب
 ( خد 60۔اے اب ےک جیک ےک

۸۷۷۸٥). 



۵َ 

 ۔ء٢٠ئك ۹
 ۔(۵۰۔۲۷۸۰ ہ۲

 7ر ۔۵ا

 تم رک
 جد ٠ںیہ ےن کی تاج ایک نا

 ۔<< (غد

 رک ئے یوم رح اک 0
 ۔۹۳۔۹۲( جد ۔زو رقم

 2 ۔۲۸۲ ۰۸۱

 کال ماک یوم تزخوکن ا
 ٠٣۴۷ ك )۔ایگا ان کی

 جب تا انع یک ات شا ےیانلآ
 ۳۲( خا

 بعانم یک مما ای اھخے انا.
 جر اناج ایکس یوسضحم ےک ےک

 ۔۳((<۵
 سے از ےک تذ 2اک "رم

 رو شوکے اک ل ار ا
 3۸ (غد عج۔اان

 رد ا مازلاا نو مامون ا.
 (ؤد 2 دکن اک ناف

 ۔ا[٭۷١٠(ع ع)۔۸)

 ویک ئل ےک ت سض رد

 ئل ا ایگ

 ہور
 نے اک ناچ.

 انا . ٤خ

۳۷۳۲۷۷۳۳۳۰۳+(“ 
 تو تیر
 ھ سس

 ۔ء٣۶
 222 پ٦

 ٘ ۔۵۴
 ۵۷۲( ود حر ۔ےنبم تر
 (م ۳۵۷۰-٠ ار2
 ۔۸

 (خ٣ )نوک سیم تالاع نرس -.-
 ۔۶۴۰٦ ۰۲۔۸۔۳

 ۔ءا٤ ء۷
 جر ان تارا ےئ یا.

 ۔-_- ۵ ۴۰۵۴۵۲(

 ۔۷۵۰۷۷۴۴۰

 "ا

 4 ان2 ۸( ئ7
 7 + 

۷۷۷٣٥. 



۵ُ 

 ۵-۵۵ ۴(( ج)- را

 ۔۹

 یب ادا مے"

"2 
 ۔۱۸۹۔۱۸۸( 2

 ۔١٤ ام تیا.
 ۔٣۳

 او )۵وم سیم تالاع کی
۲۳۴۰۲۱۳۱۲ 

 نب ںو ارم ےک کمار اد 20

 نر باد تب اہ تالاع

 ۔۳۸۰۔۳۷۶۷لوا حر ۔ ے
 ائ اطمےس یل تو اق ںاھجچ_.

 ےرا تپ ےس نا و دب زن نام

 ۔۳۸۰ (لوائ)۔۔لاطماک
 ما شہ السالاراد ےک ےے

۳ 2 
 ۔۳۱۸۲( وا ج)۔ لاک

 پن ولاد ےب رم اہ ےس ما
 (ٰلوا ۓ)۔ٰثالطااکت ان

 ۔۹

 داد ےئاآ رت 2/ تر

 (لباود مک ےک ناف

 ۲۳۹۔۲۳۸۷ ج )یی یگ
 نا اک س ما ںیم تحد انے

 )۰۵۶۷۰۵۲( غور ئ)

 جر ۔۲۴۷۶۔۲۲۵۷ خمس
 ا 4

 یک سرو تام یک سا.

 (٦+ )۔لرایسہ قاا
 ل ۔ےاہ

 7 املا جلے تر...
 ٹال اعے علا ہ3 نک

 ( مج ج) ۔اگےدر کت سرد
 ۔٣۳ہا٣و ۔ا۔١ ر

 تر ےئل سا یوکں وکول _
 وی شا ہد کای کرو رجم
 ےچ ےک لسی وا بلاطے

 ۳۵۶۴ مم ام مع
 مات ہی ا اکا تک جار.

 ۔۳۹۵۔۴
 ے2ا [ددعےڑزہمدأ ےس

 ۔ك (غ2)۔تالاع

 نس ےتتتسسح۔۔۔آ

 ان03 16400



۵٦۷ 

 ترک اصفا ےس نیئاو+.
 ۔۳۹۵(م ت2 رانا اکل ا روا

 ۔۷

 مع( معا قلت
 ھ٠

 روم وم سم ےک کا پام.
 ۳۴۳٣۳۷ ایک ایک
 ون ار اسم یے مت.

 ےک لھک سار ےک اما
7 7 

 ۔٣ ھع)۔تر اک

 ےل ےرآ
 ا ا میک ےک اکہ و یل

 ۔٠ہ۸(لوا

 ےس تارا

 ( دا2 یھ یتا تتیی ا.
 ۔ ۹۳

 ( ك2 ات. ورم یف اک ما
 ٠ ۔۲۱۸۷۰۲۷۸۳۷۶

 ۔ ے ںوقتروع اد ےنکت روپ

 تعا انت اکشلا فرح
 ٣٢۲۔۷٠٠ لوا ئ) جج

 ود ی)۔۵۱)۵۹۱۰

 ۔ا.۵۔۱١١٢٠

 70 نام
 /[ہھ َْ ٣ت۳

 - (ئ2۵۔ۓازکن اہ
 ( مو 22-۰۲
 ۔۹۷۳۳۰٦۔۳ ۳۷۲

 لٹ لاتا رک
 1 20 8 0 ہد لرز انی

 ۔۸۵٥ ۔[۸۳۴<( 6د )ےہ

 ۔۲۳۴ ۷۳۳ رام
 "ہہ 70

 ۔ںیو ود فرض اکے نو
 ۷ (لواو)

 , ۷ اس

 2 -۵۵۷۰ھ۳۴ہ۔۷۶
 0 مک و ۰ (غر

 ںی از ال یکن ہا لومعح
 ۔[۷٥( لودا ج)۔ عار ڑروا

 ۲۷۳۲-۲۳۵( غرور

۸۷۷۷٥. ۱ 



 ٥٤ھ

 ٠٠(اب 2.۳۰۹( جد
 مر ۳۲۰۷۵۰۱
 مج اکا ام اک تار

 جج ےہ ےنراکر انا ےک
 “۰ ا۱۵(لوقا

 8ھ 708
 ۔۷۳(لوا ج)۔ےہ
 ماض رس تارے سے نال
 ۔ےرہروما ان ریا ک ےر

 ئے
 انکل وت مکے ل ےک تار.

 جر ےہ یر دم انی ّیوا

 ۔۳۷۹۷ لوا
 ےل ےک ولا اتر کیلا.

 )ےہ تیار تر ذ عارف
 ( غایت )۔مھ ےک لا
 ۔۵۴
 تہب اپ ےس نار گولے کک

 (غایات)۔ ںی ناس کل اع
 ۔

 وفا تیبادب ےس ناتھ

 تیادعس ںیہ سنز
 یل ںی
 ٭۔

 ےا٢۔
 اک وت کت لالضو تام
 2٥۸۰/۱۷ لدا ح)۔ عر ات

 نک ھ۸

 تل اکے اسے روا ےہ ات
 ایر

 رے واضع(

 ات کت اکس
 (خ'ا)۔ندبں بیا

 ۔۲ك٢۔٠۰۔۵٠ <۔۵۱۷
 0 0 ٦
 رےہ امن کت مکع یک ا

 ' ل0 یک
 ایا ےل ےک یلونھمےک ما_.

 جر ےہ یکے رد ماک ان
 ۔۵۷۸(لوعا

 ۳۷" 7ص
 ناف اب عنك یہ اما اک یڑدآ
 7 ۔۵۷۸۲(لوا )۔ےس

 لے یو تب یکر شا.

۳۶۲ 
 ۔۰<۵ لوا جر

 نی03 161



|۸ 

 ںی وج اسکا اکات باب

 .۵ھء۲(لھا ئ)۔ےہ
 "“2سھل8"0٭"“س٭“٭8“ی

 - (لدا جر ۔اتاب نئ
 ۔۵ھ۹۷۔۵ ۵۲

 عت وت اہ شا.
 : ۔۵ ٣ لوا

 ںیمتیا ہم لوٹے نانا.
ٰ0 .2 

 . ۔۵۸(ٰلوا
 ٰل ول مد ےس کت وض

 .ت" 72.
 تکک یل کول یک یک توکد

 “۵۳۵ لا ح)۔ںژ
 نک 0"

 اتہد تلو سکے اد لوک
 مس ام ۴(۵ .

 .ےا دا تار وک ںوکول سک لا.

““8۹,++++ 
 رو م۷۷۳۷ عر ۔۸٣

 ۔ھ٦٠ى 1۹۳( غاع
 ۔۸۸۔۵۰۔ ۔۷٢۲ كا ے0

 ھ777

 -۵2(۸۳ع)۔-٤١۱۲ضدا
 ۴۳۔۲۲۸( اب2
 ۔ ۷۹٣۔۷۹۵
 او ےا تر
 ۔۹( ئ۴ )۔ںہ گو نوک

۰ 
 ٹروھصریاو اکے نا ات تاھحس

 ۔ لو اتا دوا نام ا
 "۷ (ر

 ۔ ۷
 کوم تیا رم ےک تحأ_ ے

 ۷۸۹( 2 ع)۔ یہ ںی
 کے نت وم تم ےس یا ا ےس

 ۔:٤٤ وا ئ)> ما
 سی اکو کت بام یک الا.

 ئ3 +ھ27007
 ۔۴٣

 ےاس اماند تمام ناےب

 لوک السانیساوا ئا
 )+0۵5 (لوا عر۔ ےب

 ٰ ہاکالوکےا تب تیار ل۳۲
 ر٣ ان سی
 ٥ ےن آ ان تام سیل اوج

۸۷۷۲٥٥. 
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 (لدا جسے مد ںناتیاہ
 ۔۷۵٠ ( 2 2)۔٢۔۸۰

 ٌ را
 تام وک وو ول کس 20

 ۔۵(ٰٛل وا ئ) ۔ے رک ےس
 ۔۳۹ ۰۔۰٣۷٤ ٢٠٥۔۵۹۔۵۸۵

 (خدجع)۔۵۹۱۰۵۱۳۰۰)
 ۔مم س٠ص( )۵۳۸
 (امپ 2۔۷۵ ۴
 ۔ ۸٣۳۷۔۵٣۳۷
 ۔م۵۸ م۵( ۷

 ۔6۷ ا

 یی لو ار تی و درجے تیارمج_۔

 (لدوا ئ)۔ َ.

 دس اک

 ۔۳۵۷(لدا ئ)۔ نکے پ ا
 رسو ۳٢

 7 فل ۔ 2
 وکی کول ر6 اک 207

 ۔( تک
 انک لو تیار ویر تن

 یراریذ ناک الو

۸۰ 

 ۔۵( مل )ےہ و
 عد مامی تی اچ

 ۔4۸۔( 2ي

 ےرہے نط گلا ںولد_--
 (لدا جد ۔ مما نا ےل ڈ

 ۔۵ك۔۵ن۱٣

 هللا لہ“ نعوصادار ک۔-

 (لوا )یارک ...

 ظک ستر اا "

 یس وا اوس ےک نار کج
 حد انکی ناس ترظ

 ۔/۷٦۲ لا
 اتادوتالاد ےن اتا ٠

 ۔۲۱۸۲ قد عر ۔ےانز الم

 ۰۸۔۹۵۲ (غ۳ ق) ۰۷
 ۔۵٤۳( اب ت)

 روش ٹارروا عر حرط یک اناج

 گا نیزو نلامم دا دن ایہوا

 2" انی نئ ےس ےس

 روا فان اب ماری
 ۔۴۸۷حح )ںژرانمتم

 ۔۳۷۰۔۳۵۸۔۳۵۰.۰



۵َ 

 ےس مارا یطفوک اضاسنف
 اص اکی رر وا یکم یف
 او ےس روا اکا دے
 فاصناص کے رک
 کوڑی ذ ےس رایفا تالا

 ا 2ت
 ۱ ۔۳۵۵--٣۳٣

 رت اف تمام وا کرک ایک
 ۔ ۲۵۱( )۔ ۓایگا کار

 و رام اکے وم فام تا.
2 

 (لوا ئ)۔ لژ ںی ت ایدصو صحت
۵ 

 رلود ےس لئ ما تب نر لا.
 ے ید یىی سب لپ اہ یکنا
 ۔٢ لا 2) ۔ایاکل ہی

 َْک
 _-- جج اد نھ

 ٠ںیہ یو ایک وکدارم ےس نس

 ےہجچتسج ا
 اکے را فتسا ےرونام ےک کپ

 ےتےج ۲۵۔۲۷ ئی -لصض
 حا از تم کان فل سم

 ۔۵ہ۷( لا

 ےگ
 (غد اسنے ایکو نان

 ۔اءا۔٠٠
 لابطرو
 ۔۴ان ۴۷د ج) ۔ص اکے اس.

 ھم م۸
 امام 20-۵ ۴۰۵/2۶۲
 ۔۷ ا۳٣٢

 م۵۰۷( عد 2 اتا نا...
 ۳۷۲( كرو مو

 س٣ت
 ذ٦

۷۷٥. 



 ۵ھ

 ۔۹ 5 جر ۰

 ںی ب علم 2, -
 ۔اھٹان "ھ0
۸۸۶۴۸ 

 ۔عاوزاودعَرِوا 0۷ ئ7

 (غود ح) ۔۳۲(لوا ئ)
 ۔۵

 لولساکنز توا تقی ےس

 رس ما تشس . ےاھانک

 ےرا و کردا وس رک ےہ

 (لوا ح) نک انا ام
2 

 اتمام یم یلاومآ ےک ں وک.
 ۔۳۲۴۳۲۲۔۳۱۹۲لوا ئ)
 یو 2 9۵

 نیلے کی.
 ۔۳۲۲۷لدا

 تظاطل اسد قوعک لا
 0 ا ےک تما یمالسا

 -1۵( )ع7 ۔ے لحئاد
 اجالا وع! رر

 ادا -۔- الساا ت

 منرح

 تھ
 (نایبے۔ںیہےراہ ےک یم تا

 ۔4۷ 7

 ملن یل یک

 دس اکا ا
22222 7 

 ھ"""طٹکسک
 ۲۷٦ (لوا ید ےس ےک

 توا ار ے دم ےس ٹرھح سہ

 (غاھ۔ ےہ نوید ای

 ۔(ك۷۱٢۷۲۰
 اما کنول یم انے نل.

 (غ 2 تلاعا صاا یم

 ۔۶ ٢۔۵۸ (غك ع)۔ |۷٠

 ا لا ا سا ھب اکا نل!

 ۔۷۹۲( ۶ج )
 لا اف کر ات کر 1ر ضاک ا...

 ج ۔اھکایر 27-0

 ۔+۰ ٤| ن۸2 2309

 ماناہلع ینا

 .۳۲۳۷غ2) ۔ تالاع ےک تل.

 ت1 حطہ٠.٣3۸ ١۷۸۷۷۶



۷۸۷۰۰۸ 

2۵:۴ 

 "ھ"ٹسلسسل۲
 اکل ار صا یی دا زا اکع ا.

 ۔یئارسم یک ا ےل ےک عالصا
 ۔ھ۷+۹م2)- .

 تر وس
 (ئ۶ ات. ںیم ےناپ ےک اھ

 ( ام )2.۹۹۴۱۷۹۰۰۰
 تم

 ۔تراغن یس ٹکا یا ا...
 ۔0٤(۷×۵ئ

 : اس کش یکایک قام | تر و
 ۲ رہ

 سو یک یس شئر ںی نا
022 

 "۶+" ٣
 ۔۳۸۱۷خ۵د2

 2 ےد ےک ٹا وو.

 ۔/۸(عغد )ےھت بتاص
 جد ۔ ںی یونی یکن ا

).۸۷ 
 ( خود جر اب عقلعلاکع ا.

 مت ے2

 "(ء"ٗ-۰' ۷۲
 ۲۷۔2

 ۔ تری یک ید یلاعا اک لا.
 .1۷۸۹[0۔۴۸۵((غئ) ۱

 | ۔۔۸
 ۔۷٢۲( قد جد ۔ہضاکع ا

 (عد جل ضاف ن الف اےک نا.
 ۔۹

 ( عد 2۔ا ایک یش اک نا.
 ۔۷٭۱

 ںیم نادم کت سول ترفحح
 ۔٢٢۲( غد ح)۔لاعاکنا

 جد انک ٹ لب ام انب کن ا.
 ۹( ود

 "4 ی۳
 "۳" /ک

 تب ےک
 ۴۳٣ ۵۳ ع) ےن
ًَ۷ 

 اک ( عد جر ۔(ماق)

 نک زک یکن اد الا.
 “۔۴۷٢لو

 نبی کس
 ا ےہ ۷ع )تصوف
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 ۵ھ

 ۔۴۴
 نر ےک ےک ںیم ہو
 (خد۔ےئا وہ نام یم

 ۔۳۸ہ

 حر۔ تالاعےکف سال ترحح
 ۔۳ہ۳[۸۱۷٣ عر

 ۔ںیےتلکس قم ا ات وو

 ۔۴۳۔۳ہ ١۹ (غد2

 ری ےک یر مہا نا منا یا.
 م۵۷۶ ج).ےت ےس سییرایمپا
 ےن یر وےاھھ

 ۔۳۸۷۶۷ ع۸6

 حب ۔رص اک وس انکے علا.
 ( ۴۸۵۔۳۸۳( ۷

 ج۷ شرکت جیک نل
 ۔92((۳۸۵

۳ 0) 
 ۔۸ ا۳۸۰ (2د ج)۔تلاع

 030ی
 (ند ج) شناس یک وت اھب۔--

 ۔ ۳۸۷

 (خراع)۔اناجاکد پی یک
 ۔۸۸ہ

۸۰''۳ 

 2 ۔ےتگ یر کب مال
 ۔۳۹۰ ۔۹

77770 -- 
 ۔۳۹۰۔۳۰۸۹ ( خد

 طا سی اہے میز
 ۔۳۹۱۰۳۹۰((

 ( عد حریت یز ماففل_
 ٣٢۔۶١4۹

 یر اش ایم سینما ےہ لا.
 ۔۳ہ۲ ( خد 2۔عام ا

 ۔۳۹۱۲غو) ئ)۔
 تاماسے اند 8'0

 ماظت ئل کے کک فاو ےس

 ۔۳۹۱(د )ایان
 ً ڈوا* گیت فر ]ا

 ۳۹ ٢عام ےطاک
 قالفا کانا ستر کر شلا
 ۴۹۸۳۹۳( ۵د ج)۔ ٹہرٹن

 ستر یلف کل امخ ا -
 حر اکابر انا وک میت مے

 ۔۳۹۳۔۳۹۲۲(م)
 کن اک ا وا قلی یک افلت



:2 

 ً (۳٣۳۳۹۳ ع)۔ بات

 اعحادخ نل ےک ےس ےس ہانگ . ےںسم یت اکی نار
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